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У статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових
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список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References)
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— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт –
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— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно-білому вигляді. Посилання на ілюстрації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним
графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003).
— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого
боку. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.
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DISINFORMATION REGARDING EMERGENCY SITUATION AS A DESTRUCTIVE FACTOR
OF REGIONAL SOCIAL SYSTEMS DEVELOPMENT

У статті розглянуто теоретико-методичні та прикладні аспекти деструктивного впливу, насамперед,
економічного, дезінформації щодо аварій та катастроф на розвиток регіональних суспільних систем. Проаналізовано підходи щодо механізмів дезінформації населення. Обгрунтовано основні взаємозв'язки між
дезінформацією щодо аварій та катастроф та соціально-економічним розвитком регіону.
Theoretical-methodical and applied aspects of destructive influence, first of all economic, of disinformation
in relation to accidents and catastrophes on development of regional social systems are considered in the article.
Approaches to mechanisms of disinformation of population are analyzed. Basic intercommunications between
disinformation in relation to accidents and catastrophes and socio-economic development of region are grounded.
Ключові слова: дезінформація, надзвичайна ситуація, фактор, регіон, механізм.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відомо, що надзвичайні ситуації різного масштабу,
безумовно, чинять деструктивний вплив на розвиток
регіональних суспільних систем. Однак такий вплив
може суттєво посилюватися, якщо відсутнім є адекватне реагування як з боку спеціальних організацій, так і
засобів масової інформації та суспільства. Об'єктивна і
своєчасна оцінка масштабів і можливих наслідків надзвичайної ситуації повинна бути у доступному вигляді
донесена у якнайшвидші терміни усім верствам населення регіону та держави з метою як уникнення паніки, так
і забезпечення суспільної безпеки через проведення
необхідних заходів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Незважаючи на актуальність описаної проблематики, вона залишається практично недослідженою у
вітчизняній економічній науці. Окремі публікації лише
висвітлюють соціально-психологічні та політичні аспекти дезінформації загалом, оминаючи проблеми, пов'язані із виникненням та негативними наслідками надзвичайних ситуацій для розвитку регіональних економічних систем. Зокрема Г.А. Гаврилов досліджував роль
засобів масової інформації у формуванні локальних
конфліктів [2], В.В. Говоруха, Ю.Г. Даник, В.В. Кливець
розглядають особливості зовнішньої дезінформації
органів державного управління в сучасних умовах [3],
О.Л. Колісник акцентує увагу на психологічних аспектах дезінформації в сучасних умовах [6]. Комплексне
дослідження особливостей поширення дезінформації
ЗМІ в контексті впливу на свідомість населення проведене у лютому 2012 року Б. Ниган та Дж. Ріфлер [12].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є вивчення теоретико-методичних та
прикладних аспектів деструктивного впливу, насампе-
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ред, економічного, дезінформації щодо аварій та катастроф на розвиток регіональних суспільних систем.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Відомо, що дезінформація у сучасному світі є вагомим інструментом недоброчесної конкуренції і навіть
міждержавної агресії на міжнародному рівні. Під дезінформуванням слід розуміти спосіб свідомого впливу
на об'єкт, що полягає в намірі подання контрагенту
інформації, що спотворює ситуацію відносно справжнього стану справ, та в кінцевому рахунку негативно
впливає на особливості застосування такої інформації
в господарській та іншій діяльності. Дезінформація
може спричиняти наслідки різного характеру (економічного, соціального, політичного, психологічного тощо) і на різних рівнях (глобальному, міждержавному,
національному, регіональному, локальному, точковому). Прикладом дезінформації, що спричиняє економічні наслідки на національному рівні (та частково на
міждержавному) є регулярне поширення чуток щодо девальвації національної валюти, яке в Україні часто відбувається навіть за участі центральних телеканалів. Водночас, у сусідній Білорусі непідтверджена інформація
про зміну курсу місцевого рубля, для прикладу, розсилалася на початку 2013 року у вигляді SMS-повідомлень,
що спричинило певну паніку на валютному ринку [4].
Багато прикладів дезінформації на міждержавному рівні
можна навести у контексті "газової війни" між Україною та Російською федерацією. Зокрема, останнім її
витком є суперечність стосовно співвідношення вартості
поставок газу напряму з Росії та через німецьких посередників. Негативних наслідків від поширення дезінформації на міждержавному рівні зазнали газова промисловість України, чорна металургія, харчова промисловість, військово-промисловий комплекс та інші сфери національної економіки. Прикладом поширення дез-
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інформації, що може нести негативні наслідки для розвитку окремих регіонів (насамперед Харківської, Донецької та декількох західних областей), є інформаційна кампанія, що розгорнулася навколо видобутку сланцевого газу в Україні. Насамперед, це пов'язано з питанням енергетичної безпеки України, можливостями
перспективного розвитку окремих регіонів в контексті
присутності інвестора (компанії Ройал Датч Шелл) та
надходження грантових коштів [11].
Враховуючи регіональні відмінності економічного
розвитку України, дослідження масштабу впливу дезінформації щодо надзвичайних на регіональні суспільні
системи є вкрай важливим. Надзвичайна подія — фаховий термін у людей, завданням яких є запобігання виникненню неочікуваних і шкідливих подій, повної чи
часткової ліквідації їхніх наслідків та захисту людей [5].
Згідно офіційних статистичних відомостей Україні із
2005 року спостерігається тенденція до скорочення
кількості надзвичайних ситуацій. Зокрема у 2005 році
відбулося 368 надзвичайних подій, а у 2011 році — 221
[8]. У 2012 році за попередніми даними кількість надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру ще зменшилася і становила 212 одиниць [7].
Основним джерелом дезінформації про надзвичайні
події у сучасному суспільстві є засоби масової інформації, які за самою суттю своєї діяльності є суб'єктивними і упередженими, оскільки представляють власне
трактування певних подій із точки зору окремих журналістів, керівництва, груп впливу тощо. У будь-якому
випадку, слід зазначити, що у процесі підготовки нового видання чи випуску будь-який засіб масової інформації (ЗМІ) вибирає з величезного обсягу новин тільки
мізерну частину і видає їх за головні з власної точки
зору. Таким чином, вже на етапі підготовки до виходу
кожен ЗМІ починає впливати на свою аудиторію.
Як зазначає Г. Гаврилов, сучасна масова суспільна
свідомість стає деяким керованим простором і формується трансльованими ЗМІ твердженнями, установками, стереотипами. Прогнозування, формування і контроль реакції, поведінки і потреб аудиторії в найширшому сенсі — одна з найважливіших функцій сучасної
медіа системи [2, с. 175].
Разом з традиційними ЗМІ (преса, радіо, телебачення), на сучасному етапі історії в дезінформуванні використовується і глобальна мережа Інтернет. Необхідно
зазначити, що використання Інтернет-простору
відрізняється низкою переваг в порівнянні з традиційними медіаканалами, до яких можна віднести необмежену аудиторію; можливість добудовування контенту
реципієнтом; взаємодію "відправник-одержувач" в онлайн-режимі і наявність миттєвого зворотного зв'язку;
можливість передачі великих масивів текстової, аудіовізуальної інформації; можливість конструювання і поширення віртуальних подій, завдяки створенню фотографій і відеороликів [1].
Основними прийомами дезінформування А.В. Бурьяк
[1] вважає наступні:
— інформаційне перевантаження — паралельно з
основною інформацією повідомляється величезна
кількість допоміжної, супутньої інформації, що становить абстрактні міркування, непотрібні подробиці, в
результаті чого об'єкт впливу не в змозі оцінити істинну суть проблеми;
— дозування інформації — повідомляється тільки
вигідна частина інформації, а решта замовчується;
— стереотипізація — створення ілюзорних стереотипів (стандартів поведінки, соціальних міфів, політичних ілюзій та ін.) і вплив за їх допомогою на аудиторію;
— сенсаційність — використання інформації про
виняткову подію, що викликає інтерес широких мас, для
відволікання уваги від справді важливих подій;
— змішування (використання напівправди та інсинуацій) — змішування істинних фактів з різноманітними чутками, гіпотезами, допущеннями, припущеннями,
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міркуваннями — до такої міри, що неможливо відрізнити правду від вигадки;
— "велика брехня" — чим нахабніший і чим неправдоподібніший обман, тим швидше люди в нього повірять;
— затягування часу — відтягування моменту оприлюднення (надання) важливих відомостей до тієї пори,
коли вже неможливо щось змінити;
— замовчування — навмисне приховування певних
фактів, недопущення поширення певної інформації;
— легалізація інформації — вигідну маніпулятору
інформацію (вигадану або реальну) через підставних
осіб поширюють в ЗМІ нейтральних по відношенню до
обох сторін;
— "своєчасна брехня" — повідомлення помилкової,
але очікуваної зараз інформації і чим сильніше брехня
відображає очікування аудиторії, тим ефективніший її
результат [9].
З-помiж названих прийомів, на наш погляд, у контексті дезінформації про надзвичайні ситуації найчастіше використовуються інформаційне перевантаження,
дозування інформації, стереотипізація, сенсаційність,
змішування, затягування часу та замовчування.
Прийом інформаційного перевантаження часто використовується з метою загладжування ефекту від розголосу інформації про надзвичайні ситуації. Суть цього
прийому полягає у поданні інформації про важливу і небезпечну надзвичайну подію поміж іншими менш важливими інформаційними повідомленнями, які у сукупності
не дозволяють виділити із контексту основну інформацію. Як правило, такий прийом використовується цілеспрямовано, насамперед, державними засобами масової
інформації. У поєднанні із інформаційним перевантаженням застосовується також дозування інформації.
Дещо інший механізм впливу на суспільну думку має
стереотипізація. Сформовані за посередництвом засобів
масової інформації стереотипи щодо певних регіонів із
точки зору їх безпечності для проживання населення,
екологічної ситуації тощо не лише впливають на суспільну думку, але й зумовлюють негативні наслідки для
функціонування регіональних суспільних систем.
Водночас, інформаційна політика держави або окремих засобів масової інформації стосовно надзвичайних ситуацій може також бути спрямована на перебільшення їх масштабів та негативних наслідків з метою
створення сенсацій, які мають на меті відволікти увагу
населення від резонансних суспільно-політичних подій
або процесів. Таким чином, повідомлення про аварії та
катастрофи часто виводяться у заголовки новин, створюючи основу інформаційного фону для інших повідомлень.
Надзвичайно негативні наслідки як економічні, так
і соціально-демографічні, може мати використання
прийому затягування часу. Адже у випадку настання
надзвичайної ситуації важливим є не лише реагування
спеціальних служб, але й готовність населення до
здійснення заходів щодо захисту від можливих наслідків
надзвичайної події. Відповідно, відсутність оперативного інформування населення про надзвичайну ситуацію
та її наслідки призводить як до демографічних чи економічних втрат, так і до виникнення паніки, зумовленої
отриманням інформації через інші канали — менш об'єктивні та раціональні. Отже, на наш погляд, замовчування та приховування інформації, порівняно з іншими
прийомами дезінформування, призводить до найбільш
негативних наслідків, а тому саме їх можна вважати
найбільш девіантними стосовно розвитку регіональних
суспільних систем.
Прикладом використання перелічених вище
прийомів щодо дезінформації про надзвичайні ситуації
є інформаційні повідомлення у ЗМІ щодо техногенної
аварії, що сталася 6 серпня 2013 року на заводі ПАТ
"Концерн Стирол", який розташовано у м. Горлівка Донецької області, та відповідні коментарі регіональної
влади та керівництва заводу. Аварію визнано наймас-
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THE FORMATION'S PECULIARITIES OF ENTREPRENEUR MANAGEMENT STYLE

На основі проведених досліджень, щодо обраного поведінкового параметра, сформована модель
підприємницького стилю управління і відображені залежності зміни (ускладнення) стилю від тенденцій
в економіці.
The model of entrepreneur management style has been formed as the result of conducted researches about
behavior index, and dependences of style's complication with economical tendencies have been reflected.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємництво виконує важливу функцію в економіці розвинених країн, забезпечуючи необхідну
мобільність національної економіки в ринкових умовах,
сприяючи розвитку спеціалізації і розгалуженої кооперації виробництва, створюючи середовище для розвитку самих підприємницьких структур, заснованих на
ініціативі і принципах особистої зацікавленості. Актуальність постановки питання про ефективність забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких
структур визначається необхідністю підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і всієї національної економіки в цілому.
Якщо ефективність індивідуального підприємництва залежить від особистісних та професійних якостей
підприємця, то ефективність підприємницької структури залежить від сукупної ефективної діяльності всіх
працюючих в даній структурі, незалежно від ступеня
впливу кожного на кінцевий результат. Цей вплив визначається обраним стилем управління.
Сучасний розвиток економіки України вимагає розробки нових підходів і методів до формування такого
стилю управління підприємницькими структурами, що
дозволяв би швидко адаптувати їх до глобальних змін
зовнішнього і внутрішнього середовища. На наш погляд,
теорія підприємництва та практика його реалізації в
Україні потребують інноваційного підходу до управління підприємницькими структурами, забезпечити які
можна лише на основі використання їх власних людських ресурсів.
У цьому зв'язку, дослідження з формування якісно
нового стилю управління, а саме підприємницького,
відповідного для підприємців та підприємницьких структур, здатних адаптуватися до змін ринку, є актуальним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Підприємницький стиль управління як суттєвий
фактор підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності проаналізовано у працях Й. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера, Ф.А. Хайєка, Д. Рікардо,
А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, П. Друкера, Т. Санталайнен, З. Воутілайнен, Х. Ю Варнеке. Б. Гейтса та ін.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Однією з основних проблем розвитку сучасних ринкових відносин при формуванні підприємницького стилю управління підприємницькими структурами є недостатня ефективність використання цими структурами
власного і залученого людського капіталу, який володіє
значним рівнем освіти, навичками, інтелектом, причому
роль інтелектуальної складової весь час зростає.
Існуючі методи визначення рівня інтелектуальних ресурсів (капіталу) підприємств спираються на такі фактори, як наявні знання, навички, досвід, кваліфікацію і вміння
співробітників. Однак вони є лише джерелом ("основним"
капіталом) для використання інтелектуальних можливостей співробітників підприємницьких структур, які далеко не завжди раціонально залучаються для досягнення
поставлених цілей. В цей час не до кінця відпрацьовані
механізми управління процесом реального ринково виправданого використання творчого (креативного) потенціалу ("оборотного" капіталу) співробітників, що є найважливішим економічним ресурсом сучасних підприємств та
позначається на ефективності сучасного стилю управління. Це підтверджується недостатньою освітленістю даної
проблеми як у вітчизняній, так і зарубіжній економічній
літературі, в тому числі за стилями і методами управління
людськими ресурсами та менеджменту організацій.
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МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є виокремлення особливостей формування моделі підприємницького стилю управління та відображення залежності
зміни (ускладнення) стилю від тенденцій в економіці.

Економічна
Підприємці є виробниками і споживачами матеріальних благ (послуг),
беруть участь у суспільному відтворенні, здійснюють оптимальну
комбінацію ресурсів (фінансових, людських, організаційних,
інформаційних і т.д.) для задоволення попиту і отримання доходу [1]
Ресурсна

Функції підприємництва

Підприємництво бере участь у розширеному відтворенні ресурсів:
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
кадрових, інформаційних, фінансових. Робити, здійснювати які-небудь
МАТЕРІАЛУ
кардинальні господарські заходи, пов'язані з господарським ризиком, може
У сучасних умовах для економічлише власник ресурсів
ного зростання країни важливою умовою є наявність високорозвиненого
Новаторська
підприємницького середовища. ПідІнноваційна діяльність підприємців є двигуном передових ідей в області
приємницькі структури забезпечують
організації виробництва, збуту, управління кадрами та втілення їх у життя
формування ринкового конкурентно[6]
го середовища, сприяють швидкій
Соціальна
адаптації виробництва до потреб ринПідприємці формують особливу модель економічної поведінки,
ку, підтримують розвиток національсамореалізації, отримання доходів. Іноді успіх одних стає орієнтиром, що
ної економіки на необхідному рівні
дозволяє іншим людям в умовах соціальної нестабільності не втратити віру
динаміки. У зв'язку з цим зростає знав позитивний результат соціально-економічних перетворень
чення інтелектуальної складової як у
самих товарах і послугах, так і в проОрганізаторська
цесах управління людськими ресурсаПідприємці мають прагнення організовувати. Свої здібності підприємець
ми. Економічна ситуація і конкуренттакож направляє на визначення роботи для інших людей. Об'єднує,
на боротьба висувають високі вимоги
організовує та координує зусилля підлеглих і зацікавлених для досягнення
до поведінки керівника та його відносвоєї мети [3].
сини з підлеглими в процесі досягнення поставлених цілей [7, с.125].
Рис. 1. Функції підприємництва
Підприємницький стиль управління характеризується особливим виділенням пріоритетів
Для того щоб вносити зміни в стиль управління на
у функціях управління. Узагальнюючи теоретичні аспек- науковому рівні, варто розкласти стиль на поведінкові
ти особливостей підприємницького стилю управління, елементи. В першу чергу це пояснюється тим, що стиль
варто виділити загальні:
управління залежить від особистісних вроджених і на— пріоритетність передбачення і стратегічного ба- бутих властивостей людини, її рис характеру, його речення стосовно систематичного планування;
акції на різні ситуації, що виражаються в його поведінці.
— розгляд функції організації як особливого виду
Згідно з моделлю Блейка — Моутена виділяють осдіяльності, що вимагає великих зусиль, спрямованих на новні елементи управління (поведінкові елементи). До
реалізацію нових ідей;
їх числа відносяться: ініціативність, інформованість,
— спрямованість системи стимулів на заохочення захист своєї думки, прийняття рішень, вирішення конініціативи, підприємливості, новаторства;
фліктних ситуацій, критичний аналіз.
— особлива значимість в отриманні інформації
Для підприємницького стилю доцільно використофункції контролю над зовнішнім середовищем і систе- вувати елементи управління, що відображають виключматичного аналізу можливостей, які з'являються.
но підприємницьку поведінку. Ознаки такої поведінки
Підприємницький стиль управління у простому ро- засновані на виявлених функціях підприємництва (рис.
зумінні — це стиль управління, який використовують 3).
підприємці. У широкому сенсі даний стиль може бути
Отже, стиль управління розбивається на поведінкові
застосований керівниками будь-яких типів як комер- елементи, які детально його характеризують. Дотримуційних, так і не комерційних організацій в різних сфе- ючись мети розробити ефективний стиль управління в
рах діяльності таких, як освіта, наука, культура, охоро- сучасних умовах, необхідно адаптувати і, відповідно,
на здоров'я тощо. Сенс у тому, що в основі теоретично- ускладнити підприємницький стиль. Ускладнення відбуго опису такого стилю управління закладені принципи деться за рахунок доповнення в поведінкову модель
та функції, характерні для підприємництва.
нових характеристик. Такі характеристики сформульСеред найбільш значущих функцій підприємництва овані на основі сучасних економічних тенденцій.
науковці виділяють наступні (рис. 1).
Поява тих або інших ідей і положень в науці так чи
Процес формування підприємницького стилю уп- інакше пов'язана з об'єктивними умовами, потребами та
равління складається з визначення критеріїв "ринко- інтересами живої економічної практики. Зміни, що
вості персоналу", виміру фактично досягнутого рівня, відбуваються в економіці, впливають і на розвиток напроведення організаційних змін, якщо досягнутий уки управління. Підприємницький стиль управління в
рівень суттєво відрізняється від значень встановлених даному контексті вважається базовим і буде розвивакритеріїв.
тися під впливом економічних явищ. З аналізу сучасних
Проведення структурних змін на підприємствах при- наукових публікацій встановлені тенденції до розвитку
зводить до глибоких змін в діяльності менеджерів усіх інноваційної економіки, популяризації внутрішньофірівнів, перманентно відчувається брак у кваліфікованих рмового підприємництва. Зарубіжні видання представкадрах, які відповідають вимогам ринкової економіки. ляють інформацію про відносно нову форму економіки
Дослідження методологічних підходів, методів та як науки — економіку знань.
інструментів формування підприємницького стилю упПо кожному з виявлених напрямків сучасних тенравління дозволяють виділити деякі вузлові проблеми денцій варто обрати фактори або характерні риси, що
їх удосконалення. Серед них на перший план виступає забезпечать існування такого явища. Далі, доцільно внерозробка концепції формування підприємницького сти- сти зміни в базову модель підприємницького стилю уплю управління. На основі узагальнення теорії та прак- равління по засобам включення нового поведінкового
тики з оцінки стилю управління варто звернути увагу елемента. Характеристика поведінкового елемента пона загальні концептуальні положення формування винна формулюватися таким чином, щоб дії керівника,
підприємницького стилю управління (рис. 2).
який використовує підприємницький стиль управління,
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— високий ступінь науковості в поєднанні з ринковими чинниками;
— сприйнятливість персоналу до нововведень;
— обмеженість у часі (прискорені
темпи розробки, швидка зміна ринкового циклу).
Відповідно, для керівника, що використовує підприємницький стиль управління, у сфері інновацій будуть характерні нові особливості поведінки. Для
опису того, як буде розвиватися базовий
підприємницький стиль управління, варто застосувати новий поведінковий критерій — "ставлення до інновацій". В рамках даного критерію передбачається, що
керівник поведе себе таким чином:
— керівник готовий діяти в стані невизначеності результатів своєї діяльності;
— значні зусилля керівника спрямовані на дослідження останніх тенденцій
в науковій сфері, у сфері нових розробок і їх комерційного застосування;
— свою команду керівник формує з
людей, здатних швидко реагувати на нововведення і зміни курсу діяльності;
— володіє високим ступенем оперативності в процесі розробки проектів.
Рис.2. Загальна концептуальна схема формування підприємницького
Внутріфірмове підприємництво як
стилю управління
організаційний феномен в даний час становить інтерес і для академічної спільносприяли розвитку і підтримці відповідного економічно- ти, і для бізнес-середовища. Це пов'язано насамперед з
го явища (наприклад, інноваційної економіки загалом фундаментальною трансформацією зовнішнього отоабо інноваційного менеджменту в масштабах підприє- чення бізнесу, яке характеризується високим ступенем
мства).
мінливості та невизначеності. В результаті, підприємства
У результаті аналізу характеристик і факторів інно- шукають нові способи досягнення стійкої конкурентосваційної економіки на рівні підприємства, доцільно ви- проможності та стратегічної гнучкості за рахунок видділити наступні основні риси. Для інноваційної діяль- ілення ресурсів на дослідження і розробки, розвитку
ності підприємства характерні [6, с.189]:
альтернативних бізнес-проектів, стимулювання
підприємницької поведінки співробітників.
— високий ступінь невизначеності результатів;
Для визначення і додання характеристик новим параметрам, проаналізовано основні риси інтрапренерства на основі гіпотез. Вчені Г.В. Широкова, В.А. Саричева, Є.Ю. Благов,
А.В. Куликов в рамках свого дослідницького проекту, присвяченого вивченню внутрішньофірмового підприємництва на українських підприємствах, пропонують наступні гіпотези
щодо феномена інтрапренерства [4, с.
25]:
Гіпотеза 1. Схильність співробітників підприємства до ризику позитивно корелює з підприємницької активністю.
Гіпотеза 2. Чітка визначеність компетенцій / посадових обов'язків
співробітників негативно корелює з
підприємницькою активністю.
Гіпотеза 3. Наявність у працівників
вільного часу для реалізації самостійних проектів позитивно корелює з
підприємницькою активністю співробітників.
Гіпотеза 4. Частота використання
в організації міжфункціональних команд позитивно корелює з підприємницькою активністю.
Гіпотеза 5. Наявність у підприємства неспецифічного навчання співробітників позитивно корелює з підприєРис. 3. Ознаки підприємницької поведінки
мницькою активністю.
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На основі представлених гіпотез,
Керівник вдосконаленого підприємницького стилю управління буде
що описують залежність дій керівнистворювати максимально комфортне середовище, що забезпечить
ка щодо організації робочого проце- Інтелектуальні
освітні, побутові та естетичні потреби підлеглих; буде сприяти розвитку
здібності, або
су і підприємницьку активність працбагатої творчої уяви у своїх співробітників; особливу увагу буде
ставлення до
івників, можливо виділити характериприділяти відповідності творчих здібностей працівників дорученим їм
творчої
енергії
завдань; буде сприяти максимальній самореалізації своїх співробітників
стики підприємницького стилю управління.
Рис. 4. Поведінковий елемент, який удосконалює
Для цього доцільно доповнити бапідприємницький стиль управління
зовий стиль наступним поведінковим
елементом (параметром) — "здатність до інтрапренерВИСНОВКИ
ства". Передбачається, що для організації на підОтже, на основі проведеного дослідження можприємстві внутрішньофірмового підприємництва, кері- на зробити висновок, що всі вибрані економічні явивнику слід застосовувати підприємницький стиль управ- ща заб езпечую ть розвиток і про цві тання саме
ління, ускладнений наступними характеристиками по- підприємницького стилю управління. Сам стиль упведінки:
равління на теоретичному рівні буде ускладнювати— керівник умисно не регламентує посадові обов'яз- ся за допомогою додавання до його базової моделі
ки своїх підлеглих і тим самим надає більше можливос- нових поведінкових елементів, відповідних економітей для розширення сфери їх діяльності;
чним явищам. На основі проведених досліджень,
— враховує в робочому графіку підлеглих вільний щодо обраного поведінкового параметра, сформочас для дослідницької діяльності;
вана модель підприємницького стилю управління і
— стежить за додатковою неспецифічною освітою відображені залежності зміни (ускладнення) стилю
персоналу;
від тенденцій в економіці.
— створює можливості комунікацій між відділами
та ініціативними групами;
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Статтю присвячено оцінці перспектив України на шляху розвитку національної інформаційно-комунікаційної сфери, інформаційної інфраструктури. Проведено аналіз стану впровадження ІКТ, дослідження
і порівняння тенденцій на національному та світовому ринках інформаційних технологій. Визначено перспективні напрями впровадження новітніх технологій.
This article is devoted to assessing the prospects of Ukraine towards development of national information
and communication sector, IT infrastructure. The analysis of ICT implementation, research and compare of the
trends in national and international IT markets were realized. The prospective lines of the modern ICT
implementation were determined.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, корпоративне програмне забезпечення, впровадження, тенденції.
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В Україні тривають процеси становлення інформаційного суспільства. Ці процеси охопили всі його рівні —
від держави до громадян, і знаходяться останні кілька
років у фокусі особливої уваги уряду країни.
У "Стратегії розвитку інформаційного суспільства
в Україні", ухваленій у 2013 році, зазначено, що національна інформаційна сфера перебуває у стані активного становлення, гармонійного включення у глобальний
світовий інформаційний простір [1]. Основними стратегічними цілями розвитку інформаційного суспільства та
суспільства знань в Україні визначено прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в
усі сфери суспільного життя.
Виходячи з розуміння, що у сучасному світі конкурентоспроможність держави забезпечується прискореним запровадженням ІКТ, створенням на їх основі нових ресурсів, методів, інструментів, технологій, уряд
країни розробляє програми з прискорення розвитку
відповідних процесів у країні та висуває завдання до 2020
року потрапити до числа п'ятдесяти провідних країн
світу за рівнем розвитку інформаційного суспільства.
Досягнення поставлених цілей може забезпечити
лише орієнтація на перспективні зразки та сучасні
світові тенденції.
За прогнозами IDC, 90% зростання на світовому ІТ
ринку в найближчі роки забезпечуватимуть мобільні,
хмарні, соціальні технології та технології великих даних. Більше того, все частіше перспективи аналітичних
технологій, мобільних рішень, "хмар" та соціальних мереж бачать у їх поєднанні, взаємовпливі, спільному розвитку для досягнення максимального ефекту.

www.economy.in.ua

Важливою тенденцією є інтелектуалізація мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів, рідерів). За прогнозами, цей сегмент ринку зросте на 20% в 2013 році,
згенерувавши 57% зростання всієї галузі. Для порівняння, за винятком сегменту мобільних пристроїв, зростання ІТ індустрії в 2013 році складе 2,9%. Обсяг поставок
смартфонів в 2012—2016 роках перевищить трильйон
терміналів на рік (1,16 трлн), зростання поставок настільних систем складатиме в середньому лише 8%,
щорічні поставки планшетів будуть збільшуватись на
13%.
Іншою важливою тенденцією є розвиток альтернативних моделей впровадження новітніх технологій.
Хмарні технології дозволяють отримати доступ до готових системи з мінімальними витратами часу та коштів
на закупку обладнання, його обслуговування, на впровадження системи, на залучення та навчання персоналу. Хмара завжди дозволяє використовувати саме ту
кількість ресурсів, яку має організація. Найвигіднішими є хмарні технології для невеликих організацій, адже
за якістю ІТ інфраструктури вони в змозі використовувати рішення рівня потужної корпорації.
За підрахунками більшості провідних аналітичних
компаній таких, як IDC, Gartner, Deloitte, прогнозні
цифри зростання цього напряму сягне в світі з 21 млрд
дол. у 2010 до 200—240 млрд у 2020, тобто прогнозується зростання ринку в 6—7 разів за 10 років.
Наступною інноваційною сферою, яка за кілька
років перевищить за актуальністю всі інші ІТ проекти,
є обробка великих обсягів даних, аналіз цих даних в
реальному часі, візуалізація даних. Фокус на ІТ ринку
все більше зміщується на користь великих даних та тех-
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Рис. 1. Обсяг та структура ІТ ринку України в 2006—2017 рр.

нологій інформаційного менеджменту таких, як управління корпоративним контентом, засоби інтеграції даних тощо.
За прогнозом IDC, ринок великих даних зросте з 3,2
млрд дол. в 2010 році до 16,9 у 2015. Щорічне зростання
інвестицій, необхідних для обробки великих даних,
складатиме 40%, що в 7 разів вище росту ІТ ринку в цілому.
Світові тенденції в сфері ІКТ знаходять відображення у поточному стані та перспективах впровадження передових технологій в Україні.
Увага науковців нині прикута до оцінки готовності
всіх рівнів українського суспільства до прискореного
впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ [2,
3, 4].
Для визначення рівня інформаційно-технологічного розвитку України пропонують застосовувати системи індикаторів інформаційного суспільства [5, 6], різні
інтегральні оцінки рівня розвитку ІКТ [7].
Окремі роботи присвячені аналізу стану сегментів
інформаційно-комунікаційної галузі в Україні [8, 9].
Такі дослідження стають можливими внаслідок появи
у відкритому доступі відповідних статистичних звітів,
що стають регулярними [10—14].
Проте останні наукові публікації не демонструють
цілісної картини, що відображає, наскільки стан впровадження ІКТ відповідає світовим викликам та завданням, що висуває держава, які новітні технологічні тенденції демонструють найбільші перспективи в Україні і
можуть сприяти прискореній інформатизації суспільства.
Метою даної статті є оцінити перспективи України
на шляху розвитку національної інформаційно-комунікаційної сфери, інформаційної інфраструктури та її
інтеграції до світової інфраструктури через аналіз стану створення і впровадження ІКТ, дослідження і порівняння тенденцій на національному та світовому ринках інформаційних технологій (ІТ).
Для реалізації поставленої мети необхідно дослідити тенденції ІТ ринку України, визначити, яку частку
ринку займають українські виробники товарів та послуг,
продемонструвати динаміку впровадження новітніх ІКТ
в усі сфери суспільного життя, визначити перспективні
напрями створення та впровадження.
Оцінити перспективи України на шляху розбудови
інформаційного суспільства дозволяє дослідження тенденцій на національному та світовому ІТ ринках.
Продажі ІТ продуктів та послуг в Україні, як і в
цілому світі, ще в 2011 році досягли рівня докризового
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2008 року та демонструють тенденції до подальшого
зростання (рис. 1).
У витратах домінує частка апаратного забезпечення (80%), тоді як відповідний світовий показник не перевищує 30%. В наступні роки в Україні прогнозується
зниження цієї частки та зміни у структурі витрат на користь програмного забезпечення (ПЗ) та послуг.
Структура українського ринку апаратного забезпечення, аналогічно до світового ринку, зазнає нині і зазнаватиме надалі суттєвих змін, відображаючи зростаючі потреби в мобільних засобах — ноутбуках, нетбуках і планшетах. Якщо в 2010 році було продано 3 тис.
планшетів, то у 2011 обсяги їх реалізації збільшилися
більше ніж в 20 разів і перевищили 70 тис., а в 2012 —
320 тис. одиниць.
На ринку персональних комп'ютерів (ПК) зростає
частка реалізованих ноутбуків та нетбуків. В 2009 році
вона перевищила 50%, а в 2011 досягла 62%. Прогнозують, що продажі мобільних ПК зростатимуть найближчими роками на 6—12% щорічно.
У продажах настільних ПК для домашнього користування 2011 рік продемонстрував 15% зростання у порівнянні з 2010 роком, тоді як в корпоративному секторі спостерігалось лише 3,5% зростання. Тенденція до
збільшення продажів настільних ПК зміниться в наступні роки і, за прогнозами, вже з 2014 року демонструватиме щорічне спадання приблизно на 10%, що відповідає світовим тенденціям.
Динаміка продажів серверів та сховищ даних в Україні демонструє незначне зростання в наступні роки
на рівні не більше 10%. Такий рівень зростання пояснюється розповсюдженням технологій віртуалізації та
IaaS. Спостерігається суттєвий зсув користувацького
попиту від серверів до систем зберігання.
Доходи українських компаній-виробників апаратного забезпечення зростають останніми роками і вже перевищили рівень докризового 2008 року. Цей висновок
можна проілюструвати результатами діяльності 4 найпотужніших представників цієї сфери (компанії Навігатор, DiaWest, Рома, RIM2000), що охоплюють 17,6% ринку апаратного забезпечення. Сукупна частка українських виробників серверних систем сягала у 2012 році майже 30%. Вагомою є їхня частка нині і на ринку планшетів
(частка компанії Навігатор, наприклад, склала у 2012
році 5% ринку). Сукупний дохід цих компаній збільшився з 598 млн грн. в 2009 році, до 997 млн грн. в 2010 та
1147 млн грн. у 2011 роках.
У структурі ринку ПЗ прогнозується невпинне зростання сегменту корпоративних додатків, що вже у
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Таблиця 1. Структура ринку програмного забезпечення в Україні у 2011—2017 рр., %
Вид ПЗ
Корпоративне: ERP
Корпоративне: CRM
Корпоративне: BI
Бази даних
Захист інформації
Офісні додатки
Інші

2011

2012(о)

2013(п)

2014(п)

2015(п)

2016(п)

2017(п)

12,58
3,80
2,22
8,07
11,55
37,50
24,29

12,34
4,09
2,36
8,11
12,14
36,82
24,13

12,09
4,24
2,43
8,04
12,46
36,70
24,05

11,79
4,20
2,61
7,88
12,70
36,73
24,09

11,58
4,17
2,82
7,77
12,94
36,88
23,84

11,46
4,14
3,03
7,71
13,15
37,09
23,41

11,26
4,07
3,35
7,64
13,32
37,49
22,88

(о) — оцінка, (п) — прогноз.

2013 році має перевищити значення відповідного показника 2008 року та демонструвати надалі щорічне зростання в середньому на 7%. В кризовий 2009 рік в цьому
сегменті спостерігалося падіння обсягів майже вдвічі,
але в основному це стосувалось ERP та CRM, при цьому
зростали обсяги продажів аналітичних систем.
У 2011 році чотири провідні постачальники ПЗ в
Україні повідомили про впровадження більше 100000
ERP- та облікових систем в малих і середніх компаніях
та 1200 ERP та CRM-систем у великих індустріальних
компаніях та банках.
Найбільшим сегментом корпоративного ПЗ і в світі,
і в Україні у 2011 році залишався сегмент ERP, наступні
сходинки посіли CRM та BI. Проте, якщо в Україні
відповідні показники сягали 67%, 20% та 12%, то в світі
— 23%, 12% та 12%, що свідчить про більшу різноманітність видів використовуваного корпоративного
ПЗ. За прогнозами, в найближчі роки значних змін в
структурі корпоративного ПЗ в Україні не передбачається, очікується зростання частки BI-продуктів
(табл. 1). За оцінками експертів, в останні два роки
(2010—2012) український ринок ВІ впевнено зростає і
зростатиме надалі, демонструючи темп зростання на
рівні 16%.
Компанії, що займаються впровадженням корпоративного ПЗ, заявляють про збільшення кількості замовлень з розробки мобільних додатків. Цікавість до аналітики в оперативній пам'яті виявляють підприємства
роздрібної торгівлі та телекомунікаційного сектору.
Частка послуг з впровадження корпоративного ПЗ
в загальній структурі українського ринку ІТ послуг
зросла до 19,6% у 2011 році проти 17% у 2010 році. За
прогнозами, вона триматиметься найближчі роки на
рівні 18%.
Найбільше відповідних проектів в 2010—2011 роках
було реалізовано в фінансовій та телекомунікаційній
сферах (рис. 2). Майже 40% проектів були пов'язані з
проектуванням та встановленням ІТ та мережної інфраструктури.
2011 рік продемонстрував найбільші обсяги витрат
за попередні роки на впровадження корпоративного ПЗ
— 320 млн грн. При цьому в основному впроваджувались ERP та CRM-системи. Експерти також помітили
інтерес до систем оперативного планування. Зростає
роль сегменту середнього і малого бізнесу щодо впровадження корпоративного ПЗ. За прогнозами, обсяги
таких послуг щороку збільшуватимуться в середньому
на 10% і до 2017 року перетнуть межу у 500 млн грн.
Також щорічно зростатимуть обсяги послуг з ІТ
аутсорсингу. В 2011 році вони оцінювались у 320 млн
грн., не враховуючи експорту відповідних послуг. Аутсорсинг стає звичайною практикою в Україні, особливо
в банківській сфері, енергетиці, телекомунікаціях (рис.
3). 2010—2011 роки продемонстрували зростання витрат на ІТ-аутсорсинг в публічній сфері, насамперед, в
державному управлінні, складаючи майже чверть від
загальних витрат. Послуги з технічного обслуговування та аутсорсингу і надалі залишатимуться основним
сегментом ринку ІТ послуг (більше 30%).
Аналітики ринку визнають, що найближчими
роками важливими факторами розвитку ринку ІТ
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послуг будуть інвестиції в інфраструктуру мобільного широкосмугового доступу та в розвиток сучасних систем управління. В наступні 6 років ринок ІТ послуг має зрости на 85% з середньорічним
зростанням у 14,2%. Але і тоді він складатиме не
більше 15% від загальних обсягів ІТ ринку, тоді як
світовий показник — 55%.
Станом на 2012 рік, діяльністю у сфері інформатизації займалися 3245 українських компаній, з яких на
розробку ПЗ та консультування в цій сфері приходилось майже 40% підприємств, на ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки — більше 25%. Обсяг реалізованих послуг з діяльності у сфері інформатизації зростає щорічно, починаючи з 2009 року, більше
ніж на 20% (рис. 4).
Обсяги послуг з розроблення ПЗ та консультування в цій сфері в 2012 році склали 4,1 млрд грн., демонструючи з 2009 року середній приріст у 40% щорічно. Приблизно 80% загального доходу галузі припадає на експортні послуги.
Сукупний дохід трьох українських компаній, що
входять до лідерів ринку ІТ послуг (Інком, AMI, Міратех) склав в 2011 році 1264 млн грн., демонструючи 21%
зростання у порівнянні з 2010 роком та 11% навіть з 2008
роком.
У виробництві ІТ товарів і послуг Україна має значну позитивну динаміку, яка дозволяє сподіватися на
реальну можливість входження в групу держав з розвиненою інформаційно-комунікаційною галуззю в найближчі 5—7 років. При цьому, за результатами досліджень, Україна знаходиться на 62 місці за рівнем проникнення ІТ в інфраструктурні рішення, бізнес та державні структури.
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Рис. 2. Кількість та частка проектів впровадження
корпоративного ПЗ в Україні провідними системними
інтеграторами у 2010—2011 рр.
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Рис. 3. Частка основних індустрій в ІТ аутсорсингу у 2011 р.

Аналіз забезпеченості обчислювальною технікою в
державному управлінні продемонстрував, що відповідні
підприємства і організації використовують застарілу
комп'ютерну техніку (38% процесорів є застарілими, а
лише 9% — надпотужними). Доступ до Інтернет має
менше половини обстежених підприємств.
З боку держави попит на новітні технології обмежують як низький загальний рівень використання ІКТ
в органах державної влади, відсутність достатньої
кількості освічених користувачів ІКТ, так і недостатня
ефективність впровадження масштабних ІТ проектів у
силу відомчої роз'єднаності. Проте позитивні тенденції
помітні і в цій сфері.
Активізується також робота із запровадження
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у
публічному секторі, зокрема освіті, науці, охороні здоров'я, культурі. У 2010—2011 роках 12% проектів з впровадження новітнього ПЗ приходилося саме на цю сферу.
У глобальні процеси створення та використання
світових інформаційних ресурсів активно включаються
громадяни України.
За оцінками експертів, населення України володіє 8
млн од. домашніх ПК. Кількість мобільних ПК, що купували громадяни для домашнього користування, зросла в 2011 році на 30% у порівнянні з 2010 та досягла 870
тис. шт., перевищивши показник 2008 року.
Тенденція до збільшення кількості придбаних ПК
спостерігається і серед настільної техніки, хоча тут показник зростання не перевищує 15%, а продажі в 2011
році сягали 541 тис. шт. Але зрозуміло, що громадяни в
перспективі більше купуватимуть портативну техніку.
До того ж наступними роками прогнозується зменшення темпів росту попиту на ПК при значному зростанні
попиту на планшети.
Активно опановує населення і мобільні технології.
В домашньому секторі кількість користувачів мобільних
телефонів збільшилася в 2012 році на 6,35% в порівнянні

з попереднім роком, а І квартал 2013 року демонструє
зростання вже на 3,2%. Стрімко зростає кількість користувачів новітніх видів зв'язку, а саме, широкосмугового доступу: 32,21% зростання продемонстрував 2012
рік, а перший квартал 2013 засвідчив уже 93% в порівнянні з усім 2012 роком.
Кількість домашніх абонентів мережі Інтернет протягом останніх двох років щорічно зростала майже на
25% і в першому кварталі 2013 перетнула позначку у 5
млн.
При таких позитивних тенденціях в розвитку матеріально-технічної бази та комунікацій, все ще існують
значні проблеми з комп'ютерною освіченістю населення. Комп'ютерні знання, комп'ютерна грамотність громадян є однією з ключових умов конкурентоспроможності економіки, а їх відсутність знецінює інвестиції в
інфраструктуру та новітні технології, піддаючи загрозі
економічний розвиток країни.
Система освіти відстає від вимог інформатизації як
у частині підготовки фахівців в області ІКТ, готових до
роботи в галузі безпосередньо після закінчення навчального закладу, так і в підготовці користувачів, що також
є чинником, що стримує впровадження сучасних технологій. Отже, потрібні зміни в системі підготовки як
фахівців ІТ сфери, так і користувачів.
Наявність достатньої кількості спеціалістів — один
з основних чинників забезпечення переходу країни на
новітні технології в усіх сферах суспільного життя, зокрема в економічній діяльності.
Суб'єкти господарювання нині прискорено запроваджують нові технології та рішення щодо створення
та використання інформаційних ресурсів для підвищення конкурентоспроможності.
Регулярні обстеження інформатизації підприємств
України, що проводяться останніми роками, демонструють позитивну динаміку.
Обстеження 2013 року показало, що 91,1% підприємств використовують в своїй діяльності комп'ютер-

Рис. 4. Обсяг реалізованих послуг з діяльності у сфері інформатизації в Україні у 2009—2012 рр.
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ну техніку (проти 87,7% у 2011). З них 62,7% користуються внутрішньою комп'ютерною мережею, а розширену внутрішню комп'ютерну мережу має кожне шосте
підприємство. Кожне четверте підприємство, яке використовує комп'ютери, має функціонуючу домашню сторінку в Інтранет та використовує бездротовий доступ
до своєї внутрішньої комп'ютерної мережі.
Більше половини парку комп'ютерної техніки
підприємств промисловості складають сучасні процесори, надпотужних процесорів вдвічі менше.
Частка підприємств, що мають доступ до Інтернет
становить 95,1% від загальної кількості підприємств, що
використовували комп'ютери (у 2011 році — 86,7%), та
86,6% усіх підприємств (значення цього показника для
ЄС — 95%). Велике поширення має широкосмуговий
зв'язок з Інтернет, його використовують для роботи 36%
підприємств, що мають доступ до Інтернет (в ЄС — 87%).
Кожне четверте підприємство зв'язується з Інтернет за
допомогою мобільного зв'язку (в Європі кожне друге).
Доступ до Інтернет мають 99,4% великих, 98,0% середніх
та 93,9% малих підприємств.
Більше третини підприємств (39,8%), які мали доступ до Інтернет, вели домашню сторінку або мали вебсайт. Цей показник майже вдвічі нижчий за середньоєвропейський.
Потрібно зауважити, що якщо часка підприємств,
що використовувала Інтернет для отримання інформації, близька до середньоєвропейської — 73% та 74%
відповідно, то стосовно виконання адміністративних
процедур існує значний розрив — 40,5% проти 69%. Це
вказує на необхідність розширення наявних можливостей у відповідному напрямі.
У цілому, останнє десятиліття демонструє тенденцію до підвищення рівня інформатизації підприємств
України, як в напрямі розвинення матеріально-технічної бази, комунікацій, так і з розробки та використання
сучасного ПЗ.
Одним з основних напрямів впровадження інновацій
є придбання машин, обладнання та ПЗ для виробництва
нових або значно поліпшених продуктів і послуг. Про
це повідомили майже половина підприємств у 2009 році
та майже 3/4 підприємств з технологічними інноваціями у 2011 році. Майже 90% таких підприємств відноситься до переробної галузі, в якій домінуючими є машинобудування, виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів, металургія.
Щодо статистики використання певних корпоративних ПЗ, на жаль, в Україні вона відсутня. Відомі лише
тенденції ринку.
За оцінками експертів, нині в Україні впровадженням сучасних корпоративних ПЗ рівня ERP, CRM, BPM
охоплено близько 10% підприємств, більша частина з
яких — великі. Ступінь проникнення систем управління
підприємством залежить від конкретної галузі. Найактивніше вони використовуються банками, телекомунікаційними компаніями, підприємствами роздрібної
торгівлі, енергетики, металургії, машинобудування.
Для порівняння можна зауважити, що за даними
Aberdeen Group за 2011, повноцінна ERP впроваджена
в 41% західних компаній, а в сегменті SMB (середній та
малий бізнес) ця частка складає 29%.
Потрібно зазначити, що в Україні використовуються і створюються власні високотехнологічні комп'ютерні
системи для управління підприємствами та організаціями. В 2011 році з-понад 11,5 тис. використаних високих технологій 32,5% стосувалися зв'язку та управління та по 2,5% приходилося на виробничі інформаційні
системи та інтегроване управління і контроль. Про факт
використання новітніх технологій заявило кожне п'яте
підприємство (їх стало на 23,1% більше, ніж в 2010) та
кожна десята організація.
Щодо створених в 2011 році 447 високих технологій,
на зв'язок та управління приходилося майже 9%, виробничі інформаційні системи та інтегроване управління і
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контроль складали 3,13% та 5,59% відповідно. Всього 1%
зі створених в тому році високих технологій призначені
для сфери державного управління.
Українські компанії хочуть мати якісний продукт із
залученням мінімуму ресурсів: менше апаратного та
програмного забезпечення, менше витрат на обслуговування інфраструктури систем Зниження витрат —
основний чинник проникнення хмарних технологій. За
результатами опитування компаній-системних інтеграторів, поки в Україні використовують такі технології
16% бізнес-користувачів, з яких 17% — банки, 20% —
дистрибуція, 17% — промисловість, 13% — державний
сектор. В основному, в хмару переносять збереження
інформації, а також нескладні зовнішні процеси — воронку продаж, інтернет-продажі, обслуговування
клієнтів. Складні процеси та більшість внутрішніх процесів автоматизуються класичними бізнес-додатками,
які розміщують на хмарних серверах за кордоном. За
прогнозами експертів, до 2015 року більше 40% українських компаній будуть використовувати хмарні технології. Позитивним наслідком впровадження цих технологій в Україні стане до того ж зменшення використання неліцензійного ПЗ.
Щодо готовності українських компаній до технологій великих даних, то в найближчий перспективі це
стосується в основному потужних корпорацій, що вже
накопичили значні обсяги історичних даних. Основною
проблемою в розширенні попиту на впровадження технологій інтелектуального аналізу даних в практичне
застосування залишається якість внутрішніх даних, неточність зовнішніх даних (наприклад, даних соціальних
медіа). Внутрішні дані є найбільш сформованим, добре
зрозумілим джерелом даних для організацій. Ці дані
були зібрані, інтегровані, структуровані та стандартизовані за роки використання систем ERP та MDM, ВІ
тощо. Застосування аналітики до накопичених даних
може забезпечити компанію цінними для бізнесу знаннями.
Розуміння того, що необхідного рівня конкурентоспроможності можуть досягти лише ті підприємства, які
вчасно реагують на інноваційні вимоги нової економіки, буде і надалі стимулювати українських підприємців
до впровадження сучасного ПЗ.
Конкурентоспроможність держави в цілому також
забезпечується запровадженням новітніх ІКТ, створенням на їх основі нових ресурсів, методів, інструментів,
технологій. З цим пов'язані рішення уряду про розробку і впровадження продуктів з відкритим кодом в публічному секторі, систем та послуг е-урядування тощо.
Проведене дослідження стану та перспектив впровадження новітніх ІКТ в Україні дає змогу зробити наступні висновки.
Сучасний рівень розвитку національної інформаційної інфраструктури дозволяє впроваджувати ІКТ,
що відповідають кращим світовим зразкам.
У провідних секторах економіки (машинобудування, енергетика, металургія, банківський та фінансовий
сектор, роздрібна торгівля) триває реалізація проектів
з впровадження та оновлення корпоративного ПЗ. Високий попит спостерігається в державному секторі та
агросекторі. Поки що основною метою впровадження
залишається якісний облік, але це пояснюється певним
відставанням в проникненні базових продуктів.
Збільшується кількість споживачів систем в сегменті
зростаючих середніх компаній.
Серед вимог до корпоративних інформаційних систем нині переважають раціоналізація бізнес-процесів
для забезпечення максимальної ефективності діяльності, отримання більш детальних бізнес-даних, оптимізація колективної роботи та використання можливостей мобільних пристроїв і додатків. Тому все частіше в
ERP-рішення включається функціонал ВІ (комбінуються з аналітичними рішеннями), ERP інтегруються з вебресурсами (електронні тендерні майданчики) тощо.
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Упровадження новітніх ІКТ в Україні триває на фоні
значних глобальних технологічних зрушень, що обумовлює необхідність проактивного підходу до побудови сучасних комп'ютерних систем, врахування новітніх тенденцій у розвитку інформаційно-комунікаційної сфери.
Для того, щоб ефективно скористатися мобільними, хмарними, соціальними технологіями та технологією
великих даних і здобути переваги в конкуренції, отримувані в процесі функціонування систем результати
мають бути вчасно готові для прийняття на їх грунті
відповідних рішень, що безпосередньо впливають на
продуктивність, прибутковість та ефективність діяльності.
Важливим показником ефективності сьогодні стала швидкість і якість прийняття рішень. Тому розробка
і впровадження ІКТ, що створюють нові можливості для
оптимізації процесу прийняття рішень, перевершують
за актуальністю багато інших ІТ проектів.
Йдеться про необхідність розробки і впровадження, зокрема на основі хмарних технологій, високотехнологічних комп'ютерних систем для управління
підприємствами та організаціями, що здатні підтримувати аналіз великих даних в реальному часі, та реалізовувати при цьому відповідні управлінські впливи. Наукові дослідження в цьому напрямі є надзвичайно актуальними і перспективними. Прискорене впровадження
інтелектуальних інформаційних та інформаційно-аналітичних технологій сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності нашої країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні процеси в світі протягом усієї своєї
історії формувалися навколо Європи та Сполучених
Штатів Америки. Окрім лідерства за масштабами виробництва і торгівлі, вони слугували орієнтирами розвитку
і співпраці для світової спільноти; стояли біля витоків
глобальних політичних та економічних інститутів. Сьогодні, в умовах сповільнення глобалізаційних, інтеграційних та лібералізаційних процесів, які були головними інструментами бурхливого розвитку кінця ХХ — початку ХХІ ст., від США та ЄС чекають нових ініціатив,
спрямованих на пошук нових напрямків розвитку світової економіки. Однією із таких ініціатив, яка все частіше обговорюється в наукових колах і займає важливе
місце в політичних переговорах між США та ЄС є ідея
створення трансатлантичної зони вільної торгівлі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед основних праць, присвячених розрахунку та
прогнозуванню потенційних ефектів від поглиблення
співпраці між США та ЄС у форматі зони вільної
торгівлі, відмітимо напрацювання європейських та американських науковців Г. Еріксона (G. Erixon) у співпраці
із Г. Пенелтом (G. Pehnelt) [1] і М. Бауером (М. Bauer)
[3], Д. Гемілтона (D. Hamilton) та Дж. Куінлана (J. Quinlan) [2], К. Бердена (K. Berden) [4], Р. Ейєрна (R. Ahearn)
[6], а також українського вченого О. Шниркова [5].

www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аргументування потенціалу поглиблення зовнішньоторговельної співпраці між США та ЄС
створенням трансатлантичної зони вільної торгівлі завдяки комплексному оцінюванню перспектив її розвитку
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Провівши грунтовне дослідження літературних та
електронних джерел трансатлантичних зовнішньоторговельних відносин, ми відзначили брак якісних прогнозів та експертних оцінок потенційних ефектів щодо
створення зони вільної торгівлі між США та ЄС. Така
ситуація свідчить про те, що ідея настільки глибокої
лібералізації торгівлі між США та ЄС на даний час все
ще не сприймається як реальний напрям підвищення
макроекономічних показників, а піддається тривалим
дискусіям, покликаним не стільки з'ясовувати її
доцільність, скільки підготувати грунт для цілеспрямованого обговорення. Не зважаючи на існування цілого
ряду трансатлантичних торговельних та економічних
інституцій, організацій та установ, метою яких є сприяння інтеграції між трансатлантичними партнерами,
процес формування зони вільної торгівлі між ними знаходиться на первинних етапах, покликаних напрацювати емпіричну базу для пізніших більш інтенсивних
дій.
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Формування трансатлантичної зони вільної торгівлі,
хоча і виглядає досить привабливим, все ж не має
спільної позиції ні в економічному, ні в політичному
середовищі, оскільки на урядовому рівні значною мірою
керуються не потенційними економічними та суспільно-політичними вигодами, а посилаються на діючий
рівень тарифів між США та ЄС, який для США становить 4,8 % (4 % на імпорт промисловий товарів і 9% на
сільськогосподарську продукцію) та 7 % для ЄС ( 4 % і
18 % відповідно) [1].
Тарифи на сільськогосподарську продукцію є значно вищими з обох сторін. Високий рівень тарифів у
трансатлантичних торгових відносинах є характерним
для таких продуктів, як молочні та інші сільськогосподарські продукти, тютюнові вироби, напої та деякі види
текстилю (табл. 1).
Оцінюючи перспективи трансатлантичної зони вільної торгівлі найбільш проблемними передбачаються переговори щодо видів продукції, наведених у таблиці 1, а
також стосовно послуг. Слід враховувати специфіку
послуг, обумовлену їх природою, з якої випливають
труднощі переважно нетарифного характеру. Сільськогосподарська продукція та послуги часто "виносяться"
за рамки потенційної трансатлантичної угоди, хоча саме
по них і передбачається досягнення основного ефекту
у випадку успішного завершення переговорів, особливо зважаючи на те, що втрати при взаємних поступках
очікуються приблизно однаковими з обох сторін.
У цілому ж, типові прогнозовані ефекти, очікувані
від підписання угоди про створення трансатлантичної
зони вільної торгівлі подані в таблиці 2.
Як бачимо, позиції авторів у більшості випадків
збігаються. Усі вони передбачають незначне зростання показників обсягів ВВП, в тому числі на душу населення, зростання доходів, приріст експорту та
імпорту. Ці індикатори мають мультиплікативний
вплив на зайнятість населення, рівень доходів домогосподарств тощо. У таких умовах навіть частковий
успіх може мати значний позитивний ефект для робочих місць, торгівлі та інвестицій, що є особливо актуальним на сьогодні.
Аналіз ключових показників, за якими передбачається приріст внаслідок створення трансатлантичної
зони вільної торгівлі дозволив, на основі регресійного
аналізу, виділити тренди їх розвитку, встановити зв'язок між динамікою економічних показників ВВП та обсягів товарообігу і часовим параметром і сформувати,
на основі цього, прогноз до 2016 р. З метою врахування
не тільки екстраполяційних чинників, але й чинників
потенційного зростання показників за рахунок створення трансатлантичної зони вільної торгівлі, у формулу
лінійного рівняння регресії було включено корегуючий
показник Е (%) — потенційний ефект згідно з таблицею

Таблиця 1. Види продукції США та ЄС із найвищими
зваженими тарифами, %
Види продукції
Молочні продукти, яйця, мед і т.д.
Текстильні вироби, крім трикотажних
машинного чи ручного в'язання
Текстильні вироби, трикотажні
машинного чи ручного в'язання
Текстильні тканини, трикотажні
машинного чи ручного в'язання
Їстівні овочі

12,1

19,6

США до
ЄС, + –
-7,5

11,1

15,2

-4,1

12,0

13,7

-1,7

10,3

11,3

-1

11,0

6,0

5

США

ЄС

Джерело: сформовано автором на основі [1].

2, виражений у відсотках, внаслідок чого рівняння набуло вигляду:
y=a+bx+Е(%),
Розрахунки прогнозних значень подано в табл. 3.
Як бачимо, результати прогнозу є вагомими (середньоквадратичне відхилення не менше 0,919). У результаті було отримано показники, які засвідчили існування суттєвого приросту ВВП та зовнішньоторговельних
оборотів. ВВП США протягом чотирьох наступних років
зростатиме на 218,7 — 234,6 млрд дол. США, що у сумі
складе 906,6 млрд дол. США. Для ЄС аналогічний показник буде меншим — 78,4 — 84,1 млрд дол. протягом
п'яти років і 325,0 млрд у сумі. Зворотна ситуація із ростом обсягу взаємного експорту — для ЄС цей показник додатково зростатиме на 69,4 — 77,0 млрд дол. щороку і 292,7 млрд дол. США в сумі за п'ять років, у той
час, як для США аналогічні показники становитимуть
49,3 — 54,0 млрд дол. та 206,6 млрд дол. США.
Дещо осторонь у плані оцінки потенційних переваг
від запровадження нульових тарифів чи їх відміни стоїть
сфера послуг. Лібералізація в таких галузях, як ринки
капіталу, авіапослуги, медичне обслуговування, послуги зв'язку та ін. забезпечить величезний економічний
імпульс розвитку економіки та зміцнення трансатлантичної глобальної конкурентоспроможності обох
сторін Атлантики. За даними дослідження, проведеного Голландським центром Ecorys, зниження тарифів на
послуги на 75% принесе майже 13,9 млрд дол. США
щорічно в ЄС і 5,6 млрд дол. в США [4].
Враховуючи той факт, що ЄС та США, характеризується значним обсягом внутрішньогалузевої торгівлі,
динамічні переваги зони вільної торгівлі між ЄС і США
передбачаються ще вищими, оскільки, коли більша частина торгівлі є внутрішньогалузевою, то її лібералізація призводить до розширення експорту та імпорту в
тому ж секторі, і в обох регіонах. Саме тому побоювання щодо зростання безробіття та аутсорсингу праці в
цих секторах не мають причин справдитися, а зайнятість
може навіть збільшитися в обох регіонах [1].

Таблиця 2. Типові прогнозовані ефекти від формування зони вільної торгівлі між США та ЄС
Автори
Д. Гемілтон (D. Hamilton)
Дж. Куінлан (J. Quinlan) [2]
Ф. Еріксон (F. Erixon),
M. Бауер (М. Bauer) [3]
К.Берден (K.Berden) [4]
О.І. Шнирков [5].
Р. Ейєрн (R.Ahearn) [6]

Прогнозовані ефекти
Створення трансатлантичної зони вільної торгівлі зумовить:
- щорічне зростання ВВП в ЄС – до 0,48%, в США - до 1,48%;
- зростання доходів у розмірі до 89 млрд дол. США для країн ЄС і
87 млрд дол. для США;
- приріст експорту з ЄС на 18%, а із США – на 17%
Скасування тарифів на товари, скорочення правил і бар'єрів для
взаємних інвестицій зумовить підвищення показника ВВП на душу
населення до 3,5% по обидві сторони Атлантики
Формування трансатлантичної міжрегіональної зони вільної
торгівлі призведе до збільшення в ЄС рівня доходу на душу
населення на 3,5%
За умови взаємного скасування тарифів на торгівлю експорт
товарів з ЄС до США може зрости до 69 млрд дол. у вартісному
вираженні (18 %), а експорт з США до ЄС може вирости до 53
млрд дол. (17 %). З точки зору зростання ВВП, економіка ЄС може
отримати від 58 млрд дол. США до 85 млрд дол. США, а економіка
США від 59 до 82 млрд дол. США

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3; 4; 5; 6].
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Таблиця 3. Екстраполяційний прогноз динаміки ВВП і розмірів експорту товарів між США та ЄС, скорегований на
значення експертної оцінки потенціалу створення трансатлантичної зони вільної торгівлі, млрд дол. США

* із врахуванням ефектів, розрахованих [2; 3; 4; 5; 6].
Джерело: UNCTADstat: http://www.unctadstat.unctad.org

З метою більш глибокого обгрунтування очікуваних
ефектів від скасування тарифів у взаємній торгівлі між
США та ЄС ми використали дослідження європейських
вчених Г. Еріксона (G. Erixon) та Г. Пенелта (G. Pehnelt),
які розрахували потенційне збільшення обсягу імпорту

між партнерами по різних товарних групах із врахуванням цінової еластичності [1] (табл. 4).
Для розрахунку двостороннього приросту імпорту
товарів за рахунок відміни імпортного мита вони застосували наступну формулу:

Таблиця 4. Потенційний приріст обсягів торгівлі між США та ЄС в умовах дії нульових тарифів за товарними групами на
основі даних 2011 р., млн євро

Джерело: розраховано автором на основі [1].
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Таблиця 5. Узагальнений потенційний приріст обсягів
торгівлі між США та ЄС в умовах дії нульових тарифів
за двома сценаріями на основі даних 2011 р., млн євро

Джерело: розраховано автором на основі [1].

ICi,n = ati,n ×|εi,n|×qIMi,n,
де ІС — додатковий створений імпорт (import
creation) товару n в країні і; at — застосовувані адвалерні тарифи на товару n в країні і; ε — цінова еластичність імпорту товару n в країні і; qIM — обсяг імпорту товару n в країні і.
Як бачимо, за умови досить низької еластичності
імпортної ціни в ЄС загальний статичний приріст щорічного експорту із США в ЄС-27 становитиме понад 2,5
млрд євро, або близько 1,5 %. Приріст щорічного експорту із ЄС в США в цьому ж сценарії складе більше 4,7
млрд євро, або приблизно 1,95 %. У сценарії з високою
еластичністю імпортних цін, приріст експорту із США,
складе близько 6,4 млрд євро, або 3,8 %. Приріст експорту з ЄС в США очікується в розмірі 11,7 млрд євро
або 4,9 %. Узагальнені показники по обох сценаріях
складуть 7,2—18,2 млрд євро або 12,5 млрд євро в середньому (табл. 5).
Секторальний аналіз потенційних вигод засвідчив, що
у секторах економіки із діючими високими тарифами
збільшення торговельних потоків буде суттєвішим у порівнянні із секторами, де тарифи й без того є дуже низькими. Окрім того, значні ефекти очікуються у найінтенсивніших секторах, що характеризуються найбільшими
обсягами, це торгівля машинами та електротоварами,
хімічними речовинами та продукцією суміжних галузей,
металами та їхніми сплавами, мінералами та продуктами
їх переробки. Відмітимо також, що для кожної сторони
структура приросту також потенційно відрізнятиметься. Так, для ЄС найбільший приріст спостерігатиметься
у торгівлі мінералами та продуктами їх переробки, а також транспортними засобами. Для США — у торгівлі
пластмасами та гумовими виробами, а також металами.
ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз існуючого рівня розвитку
торгівлі між США та ЄС, а також прогнозування основних економічних параметрів за умови створення
трансатлантичної зони вільної торгівлі, підтвердили її
економічну доцільність. В умовах досягнення двосторонніх домовленостей зона вільної торгівлі сприятиме
отриманню значного економічного ефекту як для США,
так і для ЄС, що підтверджено даними екстраполяційного прогнозу обсягів ВВП та взаємної торгівлі, розрахованими на основі рівнянь регресії та скоригованих на
показники прогнозованих експертами ефектів. Значні
позитивні ефекти очікуються у внутрішньо секторальній
торгівлі та торгівлі послугами.
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Обгрунтовано, що проблема забезпечення економічної безпеки підприємств повинна розглядатися з
позицій системного підходу. Визначено критерії готовності підприємств до інновацій в контексті проектування систем економічної безпеки.
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На сьогоднішній день проблема економічної безпеки суб'єктів господарювання має особливу актуальність,
тому що сучасне суспільство не створило належних умов
для ведення господарювання, виробництва та бізнесу,
не пов'язаних із загрозами різного рівня. Функціонування в умовах невизначеності й нестабільності навколишнього середовища, у режимі незнання певних ризиків,
не сприяє ефективному одержанню доходів і може призвести не тільки до закриття початої справи, а й до втрати фінансової стійкості та самостійності у прийнятті
управлінських рішень.
Конкурентоспроможність кожного суб'єкта господарської діяльності можлива за умов успішного поєднання таких компонентів, як система управління, кад-

www.economy.in.ua

рова політика, внутрішній контроль, матеріально-технічна і фінансова складова та інші. Всі означені напрями об'єднані у систему економічної безпеки підприємства, метою якої є створення та забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку підприємства, здатності реалізувати власні стратегічні економічні
інтереси в певних умовах. Реалізація мети кожного
підприємства в повній мірі можлива за наявності можливостей та готовності до постійної пристосування до
економічних умов, впровадження новітніх технологій та
інноваційних ідей.
За цих умов забезпечити стійке функціонування
комунальних підприємств можливо при комплексному відтворенні всіх факторів, що забезпечують не
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тільки здійснення наявних технологічних процесів, але
і їхнє якісне вдосконалення, що обумовлює довгострокову здатність підприємства існувати в нестабільних
умовах.
Таким чином, визначення особливостей функціонування комунальних підприємств у рамках удосконалення системи економічної безпеки є актуальним.
Необхідність подолання наслідків кризи також
підсилює важливість розробки методів формування
ефективних систем економічної безпеки, способів
їхньої інтеграції в систему управління комунальним
підприємством і є значимим науково-практичним завданням.
Питання стійкого функціонування й забезпечення
економічної безпеки підприємств і великих господарських систем у ринкових умовах розглянуті в працях закордонних і вітчизняних вчених таких, як: Р. Акофф [1],
И. Ансофф [2], А. Аганбегян [3], Л. Абалкін [4], К. Багриновский, В. В. Тамбовцев [5], В. Федько й ін. Досягнення безпечного функціонування є одним з основних завдань управління навіть у стабільних умовах.
У період кризи мова йде про виживання підприємства й досягнення параметрів, які забезпечують його
збереження й безпечне ведення господарської діяльності.
Однак у проаналізованих роботах основними напрямами дослідження питань економічної безпеки
підприємств є переважно організаційно-технічні аспекти. Серед вчених-економістів немає єдиного визначення поняття "економічна безпека". Разом з тим, принципові розбіжності в підходах до трактування змісту даної
економічної категорії також відсутні. Більше того, у
законодавчих документах немає як чіткого визначення
категорії "економічна безпека підприємства", так і принципів і механізмів її формування. Огляд останніх досліджень і публікацій свідчить про досить грунтовний
аналіз методичних підходів до поняття економічної безпеки [6—9]. У результаті аналізу виявлено два основних підходи — ресурсно-функціональний і вузько-функціональний.
Метою роботи є обгрунтування необхідності формування ефективної системи економічної безпеки
підприємства у контексті підвищення рівня його готовності до впровадження інновацій.
На даний момент проблема забезпечення економічної безпеки на підприємстві повинна розглядатися з позицій системного підходу. Ця обставина вимагає проведення глибоких наукових досліджень фундаментального характеру в області управління економічними системами.
Система економічної безпеки підприємства, будучи
найважливішою підсистемою економічного управління,
повинна динамічно адаптуватися до змін ринкового середовища, оперативно реагуючи на нові вимоги й погрози, прогнозувати, виявляти, попереджувати, та послабляти небезпеки і загрози, забезпечувати захищеність
діяльності організації та її персоналу, збереження майна, створення сприятливого конкурентного середовища.
Успішне впровадження механізмів захисту від наявних погроз — критично важливий фактор, оскільки комунальні підприємства змушені функціонувати з одного боку — за законами комерційних суб'єктів, а з іншого — з огляду на яскраво виражену соціальну значимість
послуг.
Таким чином, під системою економічної безпеки розуміємо сукупність адаптаційних і рефлексивних механізмів, що дозволяють запобігати проблемній ситуації, а у випадку настання — гарантувати оптимальну
модель антикризової стратегії за наявних ресурсів з
найвищою віддачею [10].
Результати функціонування системи економічної
безпеки відображаються не тільки у відповідних організаційних змінах, але й у якісних перетвореннях про-

24

веденої на підприємстві аналітичної й розрахункової роботи. Існуючи погрози й ризики враховуються в процесі бізнес-планування й прийняття управлінських
рішень.
Економічна безпека відрізняється від інших
видів безпеки тим, що орієнтована на протидію об'єктивно виникаючим економічним погрозам, насамперед втраті підприємством своїх унікальних можливостей, які забезпечують йому стійке положення на ринку.
Формування системи економічної безпеки орієнтовано на гармонічне сполучення стандартних засобів запобігання погрозам і небезпекам і індивідуальних проектних рішень захисту, що враховують специфіку комунального підприємства.
В якості методичного забезпечення проектування
системи економічної безпеки повинен бути розроблений алгоритм формування експертних оцінок рівня небезпек існуючих погроз (з виділенням найнебезпечніших) і ефективності протидії захисних механізмів, що
дозволяє приймати ефективні управлінські рішення з
формування системи економічної безпеки підприємства.
Основні принципи проектування системи економічної безпеки дозволяють одержати чітке уявлення про
склад системи й технології її створення й впровадження. Аналітичну основу системи економічної безпеки становить точна ідентифікація погроз, правильний вибір
вимірників їхнього прояву, — від цього залежить ступінь
адекватності оцінки економічної безпеки підприємства
й комплекс необхідних заходів щодо попередження й
реакції на небезпеку, що відповідає масштабу й характеру ризику.
Проектування системи економічної безпеки полягає у попередньому моделюванні дій із запобігання небезпекам і погрозам і наступної оптимізації прийнятих управлінських рішень. Важливу роль у цій роботі
грає чітке визначення об'єктів і суб'єктів цієї системи,
інструментів впливу й механізмів реалізації. Залежно
від рівня й завдань об'єкту захисту вибирається математичний апарат: математичні моделі компонентів системи безпеки поряд з лінійними, мають нелінійні елементи, які ускладнюють формування моделі. Сучасний
математичний апарат і розроблені програмні комплекси дозволяють вирішувати подібні завдання, сприяючи оптимізації прийнятих управлінських рішень в області безпеки.
Специфічні особливості питань забезпечення економічної безпеки висувають підвищені вимоги до розробки проектного рішення на кожному етапі проектування дій у даній сфері. Особливо це важливо при розробці технічного завдання на проектовану систему безпеки, від якісного виконання якого залежить, в остаточному підсумку, адекватність і ефективність застосовуваних мір захисту.
Проектування систем економічної безпеки підприємства повинні розглядатися в контексті готовності
підприємств до інновацій.
Розглядаючи поняття "готовність", ми протиставляємо йому такі антиподи, як "нездатність, невміння, небажання, відсутність, незацікавленість". На наш погляд,
проблема "неготовності" ще більш важлива, ніж проблема фінансової незабезпеченості комунальних
підприємств.
Поняття "готовність" досить складне в плані критеріїв оцінки, в аспекті досвіду персоналу, у значенні
настрою на інновації, бажання й уміння приймати і реалізовувати нестандартні рішення. "Готовність" — це і
стан ресурсної бази, і наявність інтелектуального потенціалу. Сьогодні це поняття широко використовується в науковій літературі [11], і робляться спроби перевести якісні характеристики рівня готовності в систему
вимірюваних параметрів, тобто — визріває управлінський і економетричний підхід до оцінки готовності
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підприємств для рішення нових актуальних задач (проведення аудиту, впровадження інновацій, перебудова
управління й ін.).
З урахуванням про б лем, що виникаю ть на
підприємствах при реалізації інноваційних проектів,
встає питання про оцінку готовності підприємств до
впровадження такого роду заходів та визначення
основних критеріїв готовності. У цьому плані становить інтерес потрійна модель "готовність — зацікавленість — спроможність". Для успішного впровадження інноваційних проектів необхідна зацікавленість власників підприємств і керівників вищої ланки. Зацікавленість власників гарантує виділення кваліфікованого персоналу, надання необхідної інформації та організаційної підтримки. Спроможність —
це залучення ресурсів, майстерності, досвіду управління змінами.
Готовність до нововведень на підприємстві формується з декількох складових:
1) розуміння важливості проблеми побудови системи економічної безпеки і знання реальної ситуації;
2) готовність персоналу до інновацій у психологічному і усвідомленому розумінні (бажання, досвід, здібності);
3) фінансові можливості підприємства (наявність
власних коштів або доступних фінансових джерел поза
підприємством).
На дану проблему можна подивитися і з іншого
боку, тобто з позиції управління факторами і ситуацією
"неготовності", супротив нововведенням, чому можна
дати визначення — антибар'єрна стратегія.
Для таких оцінок ситуації рекомендується вводити
експериментально тестові перевірки системи на реакцію щодо прийнятих мір, організації імпульсних впливів
на локальному рівні.
У роз'яснення логіки процесу формування готовності підприємств до інновацій, особливу увагу слід приділяти "оцінці ситуаційних можливостей" і "факторові
опору інноваціям". "Справа в тім, що будь-які зміни викликають опір більшої частини колективу вже в силу
того, що на зміну зрозумілому порядку приходить щось
нове і невідоме. А деяким приходиться ще і перенавчатися і навіть більше працювати..." [12].
З іншого боку — варто сформувати зацікавленість
керівництва, особливо у великих складних організаціях, де при переході по ієрархії можливі перекручування і деї. Сила перекручування пропорці йна
кількості рівнів управління і в зворотному напрямку
— пропорційна ефективності контролю. Підкреслимо, що насправді формула успіху в реалізації інноваційного курсу набагато складніше і включає елементи освітнього рівня, механізм стимулювання, аналітики і балансу всіх "плюсів і мінусів". До мінусів варто
віднести складність і характер самої ідеї і рівень її
розробки. До плюсів (успіху нововведень) варто віднести роботу з роз'яснення і тренінгу персоналу по
сприйняттю новацій.
Формуючи своє відношення до готовності підприємств вирішувати задачі модернізації та розвитку,
виділимо такі аспекти, як техніко-технологічний, фінансово-економічний, кадровий, інформаційно-управлінський і ситуаційний.
Останній відбиває момент оцінки часу — наскільки
актуально саме в даний момент приступити до реалізації системних проектів (ступінь готовності, збіг обставин, стан ресурсів, вплив зовнішнього середовища,
очікування результатів). У цілому модель формування готовності підприємства до рішення задач модернізації та розвитку, відбиває і наочно підкреслює наявність у цій проблемі трьох складових, а саме: величини й особливостей структури інноваційного потенціалу, методів і практики оцінки готовності, стану
і характеру самого господарства, як об'єкта впровадження інновацій.
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Критерії готовності підприємства до впровадження
інновацій:
Перший критерій — якість систем управління і відношення керівництва до проблеми:
1. Доля витрат часу керівництва на реалізацію
інноваційної політики (усвідомлення та готовність
керівництва до інновацій, можливість керівництва
ефективно впливати на процес впровадження інновацій).
2. Наявність і якість організаційно-економічної документації, програм, заходів.
3. Стан організації маркетингу і менеджменту.
4. Рівень і ефективність стимулювання за впровадження інновацій.
Другий критерій — рівень знань в колективі та обсяг витрат на нарощування інтелектуального капіталу:
1. Інтелектуальний потенціал підприємства.
2. Корпоративна культура в колективі.
3. Доля активних учасників інноваційної політики в
загальному числі працівників (суб'єктивна зацікавленість працівників).
4. Обсяг витрат на підвищення рівня знань з питань
реформ, стратегії розвитку.
Третій критерій — об'єм вкладень і виконаних робіт
з проблем інноваційного розвитку:
1. Інноваційна діяльність в цілому.
2. Доля витрат на енергозбереження в затратах на
інноваційний розвиток;
3. Корисний ефект від запропонованих заходів.
Для використання цих показників у нормативній
моделі доцільно розробити еталонні і прогнозні оцінки
готовності об'єкту до інновацій.
Окремо для оцінки готовності можна виконати
уточнення узагальнюючих характеристик, на базі
оцінки яких виділити корегуючи коефіцієнти, а
саме:
1) рівень фінансового стану і стійкості підприємства
— К1;
2) ситуаційний момент (наскільки своєчасні і невідкладні інноваційні заходи в даний час, чи можливо
впровадження заходів перенести на перспективу) —
К2;
3) коефіцієнт досвіду реалізації інноваційних проектів і реформ — К3;
4) рівень консерватизму і спротиву інноваційному
розвитку — К4.
У залежності від конкретних завдань інноваційного
проектування можна збільшити число корегуючих коефіцієнтів, в тому числі оцінити:
— фактор підтримки держави і регіональних органів
управління;
— фактор впливу громади (через підтримку, або
конфліктні ситуації);
— фактор змін в конкурентному середовищі та
інші.
Оскільки різні фактори діють по різному (підтримка чи супротив), то шкала коефіцієнтів може мати такий вигляд: К = 1,0 — фактор не здійснює впливу; К =
0,6 — 0,99 — негативний вплив, що зменшує можливість
досягнення цілей; К = 1,1 — 1,4 — позитивний вплив,
діє на користь оптимістичного сценарію інноваційного
розвитку.
Як бачимо, ці корегуючи показники можуть діяти як
на підвищення готовності, так і на її зниження (в діапазоні від 0,6(7) до 1,4).
Розглядаючи проблему формування готовності
підприємства до вирішення завдань інноваційного розвитку, звернемо увагу на користь рекомендацій апробованої в закордонній практиці методології "Шість
сигм" [13].
Орієнтуючись на мето дологію "Шість сигм"
відзначимо, що кращий варіант її впровадження — це
коли підприємство розглядає її як цілісний великий
інвестиційний проект, "а не як спосіб виправити не-
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гаразди або знизити витрати на окремій локальній
ділянці" [13]. Але виходячи з того, що "Шість сигм"
— це складний і ресурсномісткий проект зміни відносин співробітників "до процесів, якості і витрат" і в
повному обсязі він не під силу більшості підприємств
ЖКГ, цілком прийнятний і шлях окремих несистемних рішень. У будь-якому випадку треба діяти, а не
вичікувати "високого рівня готовності", тобто впроваджувати розвиваючи заходи — переформувати контроль, почати навчання локальних груп персоналу,
запровадити нову аналітику, вводити експерименти,
тобто — стати на шлях поступової зміни існуючих
технологій управління процесами. Побудована на
методології "Шість сигм" керуюча система, у принципі, забезпечує потрійний ефект: зростання прибутку (у різних межах); зростання технологічної і корпоративної культури, а звідси і загальної стійкості
системи; зростання потенціалу активності — беручи
участь в успішних проектах люди і далі готові розвивати цей успіх.
Таким чином, необхідно відзначити, що економічна безпека — досить новий самостійний напрям в
економічній науці й безпосередньо пов'язаний зі
збільшенням нового знання в широкому спектрі гуманітарних наук: філософії, права, соціології. Це досягається за рахунок того, що підприємство розглядається як соціально-економічний механізм, який діє
в певному правовому полі, має стратегію й мету розвитку.
Почата в роботі спроба розгляду важливості готовності підприємства до інновацій у контексті побудови
системи економічної безпеки дозволяє зробити наступні
висновки:
— необхідною передумовою побудови ефективної
системи економічної безпеки підприємства (тобто впровадження інновації в напрямку підвищення рівня адаптивності, опірності погрозам) є рівень його готовності
до впровадження інновацій;
— готовність керівництва й колективу до впровадження інноваційної системи необхідно формувати;
— повинна постійно здійснюватися обробка результатів моніторингу безпеки з метою підготовки керівництва підприємства до дій в умовах несприятливої, небезпечної ситуації;
— існує безпосередній взаємозв'язок рівня занурення у проблему й ефективності її рішення [14];
— пріоритетно, щоб побудована система економічної безпеки не накладала обмеження, а сприяла стратегічному розвитку підприємства.
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OPTIMIZATION OF CURRENCY RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK

На сьогоднішній день, ефективне використання ресурсів тісно пов'язане з управлінням ризиками,
що входить до ключових завдань стратегічного управління банком. Розуміння суті банківських ризиків,
правильне оцінювання й управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити неминучі втрати,
які виникають у банківській діяльності.
Nowadays, the effective use of resources is closely related to risk management, which is a key objective of
strategic management of the bank. Understanding the essence of banking risks, proper evaluation and
management to avoid or significantly reduce the inevitable losses arising from banking activities.
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Метою наукової роботи є дослідження сутності ризиків під час діяльності комерційних банків, виявлення
причин їх виникнення та визначення методів ефективного управління валютними ризиками.
Методи дослідження: у процесі роботи використані
статистично-економічні, графічні, розрахункові та системно-аналітичні методи, техніко-економічний аналіз
і економіко-математичне моделювання.
Завдання дослідження полягає у визначені сутності
валютних ризиків, виявити проблеми їх управління у
конкретному банку та сформулювати шляхи удосконалення системи управління ризиками банків.
Для аналізу валютного ризику банку необхідно
використовувати моніторинг позиції та метод оцінки ймовірних втрат "Value at Risk", а також моніторинг накопичених збитків за операціями в Торговому портфелі Банку за операціями з валютою. Взагалі,
VAR. (Value-at-Risk) або "вартість у зоні ризику" як
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методика була розроблена однією з найбільших інвестиційних компаній США — JP Morgan у рамках їх
внутрішньо-корпоративної системи Riskmetrics™.
Дані, отримані із застосуванням цієї системи, дотепер є еталоном для оцінок VAR, а сама методологія
опублікована на спеціалізованому сайті Riskmetrics,
де зібраний значний обсяг інформації про саму методику, практику її застосування, позитивні риси і
недоліки [1].
Новизна дослідження полягає в розроблені ефективної моделі управління ризиками вітчизняного комерційного банку. Така модель базується на основі використання новітнього методу короткострокового прогнозування VAR-аналізу, інтегрованого з методом прогнозування Монте-Карло та врахуванням значень волатильності курсів. Така модель дає можливість прийняти рішення про доцільність використання окремого
інструменту хеджування.
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Рис. 1. Прогнозований курс долара до гривні за методикою VAR-аналізу

Рис. 2. Прогнозований курс євро до гривні за методикою VAR-аналізу

Рис. 3. Прогнозований курс рубля до гривні за методикою VAR-аналізу
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
При розрахунку величини ймовірних змін валютних
курсів беруться до уваги
історичні коливання ринкових курсів за кожною валютою протягом звітного року
та визначаються можливі
зміни курсів із імовірністю
99%. При цьому незалежно
визначається можливе зростання та падіння курсу за
кожною валютою, за формулою 1 [3, c.188]:
(1),
де m — середньоденна
зміна валютного курсу;
σ — середньоквадратичне відхилення одноденних
процентних змін валютного
курсу;
kα — поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності
α (наприклад, для α=0,99 kα
= 2,33);
Т — часовий період [2, c.
300].
За офіційними курасами
НБУ прорахуємо прогнозоване значення курсу валют
на вересень поточного року.
Спрогнозуємо курс долара за методикою VARаналізу та побудуємо графік
прогнозовано значення курсу, що зображений на рисунку 1.
Прогноз, наведений на
рисунку 1, дає можливість
говорити про доцільність
зменшення кредитних ставкок у гривні, яка не девальвуватиме у наведеному періоді.
Щодо євро, то тут курс
не "фіксується" золотовалютними резервами та має
тенденцію наведену на рисунку 2. Така тенденція носить циклічний характер, пов'язаний із нестабільною ситуацією у Єврозоні та залишається в коридорі 960—
1010. У такий ситуації керівництву необхідно прийняти
рішення про часткову валютну диверсифікацію кредитного портфелю, з метою його страхування.
Прогнозований курс
рубля на вересень дає можливість стверджувати про
доцільність зменшення депозитних ставок у рублях, так
як курс підвищується у зв'язку із традиційними для рубля "осіннім ростом".
Методології обчислення
VAR присвячено багато досліджень. В основному ця ме-
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Рис. 4. Алгоритм розрахунку Value-at-Risk за дельта-нормальним методом
Таблиця 1. Максимальні зміни волатильностей курсів
валют в період з 01.01.2009 р. по 01.10.2013 р.

тодологія використовується при роботі з фінансовими
активами, особливо в банківському секторі. Дана методологія також використовується не тільки трейдерами
і портфельними менеджерами, але й регулювальними
органами. Так, у США регулювальні органи вимагають
від банків резервувати трикратний 10-денний 99% VAR
під ринкові ризики.
Дослідивши існуючу систему управління ризиком в
комерційному банку, було описано використовувані в
банку методи оцінки ризику — кореляційно-варіаційні
прогнози. Проте метод історичного моделювання VAR
не дозволяє отримувати адекватні результати у випадку значних змін ситуації на ринку та потребує наявність
достатньо широкого базового періоду аналізу. Однак
на практиці розмір прибутку банку визначається багатофакторною моделлю, тобто зміна валютного курсу
спричинить зміни інших факторів, що призведе до зміни
розміру валютної позиції та очікуваного фінансового
результату.
Для усунення таких недоліків та вдосконалення
існуючої системи управління валютним ризиком комерційного банку пропонується використовувати комплексну модель оцінки ризику, засновану на застосуванні
дельта-нормального методу VAR в поєднанні зі стрестестуванням за методом Монте-Карло. Результати цієї
моделі дозволять більш точно оцінювати втрати банку
на короткострокових часових інтервалах як за стабільних умов, так і за реалізації шокового сценарію.
Побудова та реалізація моделі здійснюється наступними етапами:
— дослідження кон'юнктури валютного ринку України, отримання масиву історичних даних для аналізу
та оцінки максимально можливого обсягу втрат від коливань валютних курсів по кожній позиції за допомогою VAR-методології;
— моделювання шокових умов (збільшення волатильності валютного курсу в три рази) та провести
стрес-тестування можливих втрат банку при умові реалізації даного сценарію;
— формулювання загального висновку щодо схильності банку до валютного ризику.
— необхідно обрати відповідальний орган в банку,
для періодичного здійснення оцінки рівня валютного
ризику та складання управлінської звітності з результатами даної оцінки.
Необхідно зазначити, що за дельта-нормальним методом максимальний розмір втрат розраховується за
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формулою (2) [3, c. 202]:
(2),
де VaRi — максимальний розмір втрат позиції і-ї
валюти;
Vi — обсяг відкритої валютної позиції і-ї валюти;
σі — середнє квадратичне відхилення можливих змін
валютного курсу;
α — квантиль нормального розподілу при заданій
довірчій ймовірності (α=2,33 при ймовірності 99%,
α=1,65 при ймовірності 95%); Т — часовий горизонт прогнозу, дні.
Розрахунок VAR валютної позиції за нашою моделлю здійснюється за допомогою дельта-нормального
методу (рис. 4).
При розрахунку стрес-тесту використано метод
Монте-Карло для прогнозу на термін до 10 днів із гіпотетичним збільшенням волатильності валютних курсів
в 3 рази (шокування волатильності).
Нами було проведено аналіз волатильностей курсів
валют за допомогою методу експоненційно-зваженої
плинної середньої (EHV) в період з 01.01.2009 р. по
01.10.2013 р. Як відомо, в даний період для волатильності
курсу характерна так звана "кластеризація" (розподіл
на періоди високої та низької волатильності), а метод
EHV дозволяє враховувати даний ефект. Вклад останніх
змін валютних курсів у розрахунок більш значущий, ніж
вклад змін курсів із попередніх періодів. Волатильність
за даним методом розраховується за формулою (3) [4,
c. 188]:
(3),
де σ — волатильність курсу валюти;
µ — коефіцієнт згладжування, що дорівнює 0,95;
xi — валютний курс станом на і-й день;
n — кількість днів розрахунку.
У ході дослідження проаналізовано відносні зміни
волатильностей валютних курсів кожні 10 днів в період
з 01.01.2009 р. по 01.10.2013 р. Результати наведені у таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, найбільша зміна волатильностей курсів валют за досліджуваний період складає 287%.
Тому вважаємо, що для стрес-тестування обраний показник збільшення волатильностей курсів у 3 рази (на
300%) є достатнім і максимально забезпечує виконання
умови правдоподібності сценарію стрес-тестування.
Алгоритм проведення стрес-тестування валютного
ризику банку за методом Монте-Карло наведений на
рисунку 5.
За даного методу обов'язковим є застосування статистичного пакету MS Excel, що дозволяє швидко розрахувати міжвалютні кореляції та виконати генерацію
нормально розподілених випадкових чисел із заданими
статистичними характеристиками [5, c. 201].
Генерація випадкових чисел здійснюється засобами
MS Excel з врахуванням основних параметрів — мате-
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матичне очікування та середнє квадратичне відхилення. Дані параметри окремо розраховуються для
кожного масиву валютних курсів. Кількість випадкових чисел, що беруться для аналізу повинна бути
в 5 разів більша, ніж кількість даних в кожному масиві. Для аналізу нами обрано 300 останніх значень
щоденних валютних курсів, а отже для кожної валюти буде здійснено генерацію 1500 випадкових чисел. Отже, використовуючи таку запропоновану
методику, розрахунок VAR відкритої позиції в євро
показав, що з ймовірністю 95% можливі витрати банку від зміни валютного курсу євро.
Щодо оптимізації управління валютними ризиками, то першочергової уваги потребує вдосконалення внутрішньої системи контролю за ризиками в
банку, у контексті чого особливу увагу слід приділити таким аспектам своєї діяльності:
— вдосконалення системи управління ризиками
в напрямі максимального наближення до вимог Базеля ІІ;
Рис. 5. Алгоритм проведення стрес-тестування валютного
— створення внутрішньої методики визначення
ризику банку за методом Монте-Карло
так званого капіталу під ризиком;
— відпрацювання внутрішніх регламентів та органі- момент здійснення угоди складатимуться лише з витзаційних процедур щодо виконання рекомендацій ри- рат (комісійних, премій) на обслуговування того чи
іншого фінансового інструменту.
зик-менеджменту;
Оскільки в Комерційному банку станом на 01.10.2013
— модернізація програмних продуктів, що здійснюють інформаційне забезпечення процесу управління р. існують відкриті довгі валютні позиції, то ревальвація національної валюти призведе до зменшення гривризиками.
Удосконалення валютного ринку, збільшення екс- невої вартості даних позицій та виникнення втрат від
портно-імпортних операцій, обсягів іноземного інвес- прояву валютного ризику.
В науковій роботі пропонується порівняти декілька
тування ставлять проблему підвищення рівня ризику
банківських установ з іноземною валютою. За таких похідних фінансових інструментів та їх ефективність за
умов Комерційному банку необхідно удосконалювати умови прогнозу на зменшення курсу євро на 20%.
Для хеджування довгої валютної позиції банк може
існуючу систему управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності комерційного банку, розробляти й використати наступні види деривативів з датою укладання 01.10.2013 р.:
розвивати нові методи управління.
— укладання форвардної угоди типу "Sell";
Процес управління валютним ризиком в Комерцій— укладання ф'ючерсного контракту типу "Sell";
ному банку повинен включати такі основні етапи (рис.
— купівля валютного опціону "Put".
6).
Умовами укладання форвардної угоди є такі склаПолітикою банку також повинні встановлюватися
ліміти, застосовувані до відсоткової ставки щодо іно- дові, а саме — дата закінчення 01.10.2013 р., комісійні
земною валюти й з ліквідністю в іноземній валюті (про- витрати на укладання форвардної угоди складають 1,5%
від суми угоди, а сума відкритої валютної позиції ставедення стрес-сценарію) [6, c.122].
Для ефективного управління кредитним ризиком новить 1591462 євро.
Розрахунок форвардного диференціалу виконуєтьнеобхідно використовувати сучасні методики управління кредитними ризиками, застосовувані кредитними ся за формулою (4):
бюро, а також скориговані моделі на основі нагромад(4),
ження власних статистичних баз за конкретними позичальниками.
Як відомо, одним із поширених світових методів
де П(Д)пр. — премія (дисконт) для форвардного
управління валютним ризиком є синтетичні методи, які курсу продажу певної валюти;
полягають у використанні похідних фінансових інструКс.пр. — спот-курс продажу валюти;
Скр.в. — відсоткова ставка за міжбанківськими крементів для оперативного управління відкритою валютдитами для валюти котирування;
ною позицією.
Сд.б. — відсоткова ставка за міжбанківськими деЗа використання деривативів обмінний курс встановлюється на момент укладення договору та у випадках позитами для базової валюти;
Т — термін угоди у днях [7].
несприятливих курсових коливань витрати банку на

Рис. 6. Етапи процесу управління валютними ризиками
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Таблиця 2. Результат від використання деривативів
для хеджування валютного ризику, грн.
Інструмент
хеджування

Вартість позиції
станом на
01.10.2013 року

Вартість позиції
станом на
01.10.2013 року

Фінансовий
результат

Форвард

17967765

16477722

-1490043

Ф`ючерс

17967765

16211250

-1756515

Опціон

17967765

17343271

-624494

Своп

17967765

16657745

-1310020

Без хеджування

17967765

14327932

-3639833

Середньозважене значення 01.10.2013 року валютного курсу євро на міжбанківському валютному ринку
складало 10,54, а середньозважені значення річних процентних ставок за міжбанківськими кредитами складали 2,6% за євро, та 10,2% за гривню.
Термін форвардної угоди складає 360 днів.
У нашому прикладі для хеджування довгої валютної позиції в євро буде використано своп, що передбачає продаж євро за долари на умовах спот (з поставкою
01.10.2013 р.) та купівлю гривні за долари на умовах форвард через 1 рік (з поставкою 01.10.2013 р.).
Ринковий спот-курс продажу євро за долари станом
на 01.10.2013 р. складав 1,4156 доларів за 1 євро. Отже,
продаючи суму відкритої позиції (1591462 євро), банк
отримує 2252873 доларів США.
Після цього слід розрахувати розмір форвардного
диференціалу беручи до розрахунків середньозважене
значення процентної ставки за міжбанківськими кредитами в доларах США (3,7%) та спот-курс "USD/UAH"
станом на 01.10.2013 р. у розмрі 7,9771 грн.:
Отже, маємо форвардний диференціал у вигляді
форвардного дисконту у 4705 пунктів. Річний валютний
курс аутрайт USD/UAH на 01.10.2013 року, який було
розраховано 01.10.2013 року складав би:
7,9771-0,4705=7,5066 USD/UAH
Таким чином, на момент закінчення договору існуюча сума валюти (2252873 USD) буде продана за курсом
7,5066 гривень за 1 долар. Комісійні витрати на укладання угоди становлять 1,5% від суми укладеної угоди,
тобто 33793 доларів США.
У результаті 01.10.2013 року банк отримає:
S(FUT) = (2252873 − 33793)× 7,5066 = 16657745грн.
Аналогічно проводимо розрахунки для форвардів,
ф'ючерсів та опціонів.
Після цього доцільно навести фінансовий результат банку у випадку ухилення від хеджування. Однією
із початкових умов моделювання було послаблення валютного курсу євро на 20% протягом року. Умовний
майбутній валютний курс складає 9,003 гривні за один
євро.
Отже, якщо банк обрав би стратегію ухилення від
хеджування валютного ризику, то його втрати від послаблення євро на 20% складали б:
1591462 × 9,003 −1591462 ×11,2901 = −3639833 грн.
У таблиці 2 наведені отримані результати від використання похідних фінансових інструментів з метою
хеджування валютного ризику.
Таким чином, найбільш ефективним інструментом хеджування для банку є купівля валютного опціону "Put" (збитки мінімізуються до суми 624494
грн.), на другому місці — використання валютних
свопів, а найменш привабливими є чисті форвардні
та ф'ючерсні контракти. Проте, на нашу думку, використання будь-якого із зазначених фінансових
інструментів є надзвичайно ефективним і доцільним.
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Було досліджено умовну можливість використання
похідних фінансових інструментів для хеджування валютного ризику за припущення послаблення євро на
20% за рік. Дана можливість може в повній мірі реалізуватися за умови створення в Україні відповідної законодавчої бази та розбудови повноцінного ринку валютних деривативів. Для прикладу обрано найбільш використовувані типи похідних фінансових інструментів.
У результаті нами визначено, що найбільш вигідним
за умови точності прогнозу зміни курсу євро є використання опціонного контракту на продаж валюти. Інші
похідні фінансові інструменти не так ефективно можуть
мінімізувати збитки, проте, на нашу думку, використання кожного з пропонованих деривативів є ефективним
та доцільним.
Таким чином, ми можемо підвести підсумок, що
успішна діяльність банку у цілому значною мірою залежить від обраної стратегії управління ризиками. Мета
процесу управління банківськими ризиками полягає в
їх обмеженні або мінімізації, оскільки повністю уникнути ризиків неможливо.
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У статті досліджено теоретичні основи процесу стратегічного планування транспортних підприємств,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз досвіду провідних американських, японських
і західноєвропейських корпорацій показує, що в їх практиці стратегічне планування є загальноприйнятим, і ця
функція, реалізована на рівні корпорації в цілому,
відділень, їх груп, заводів та інших організаційних
підрозділів, впливає на всі сторони організації фірми.
По своїй суті стратегічне планування орієнтоване не на
повну розробку всіх аспектів виробничо-фінансової
діяльності макроекономічної системи, а на вибір
найбільш перспективних напрямів її розвитку [1, 2, 67].
Зміст і основні особливості стратегічного планування полягають у наступному:
1. Усувається протиріччя між прагненням системи
до максимізації прибутку і необхідністю вирішення довгострокових завдань на основі її орієнтації більшою
мірою на передбачення майбутніх змін зовнішнього середовища, чим на реакцію на вже минулі зміни.
2. Встановлюються обгрунтовані пріоритети розподілу ресурсів.
3. Визначаються конкретні цілі розвитку макроекономічної системи, що дозволяють мобілізувати всі її ресурси на реалізацію цих цілей.
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Важлива методологічна особливість стратегічного
планування полягає в тому, що воно припускає відмову
від планування винятково в розрізі функціональних і
структурних лінійних підрозділів. Основним об'єктом
стратегічного планування є сама по собі господарська
діяльність компанії або корпорації і її диференціація
окремими стратегічними напрямами [3—5, 9].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам стратегічного планування діяльності
підприємств присвячені праці таких вітчизняних науковців, як Бідняк М.Н., Сич Є.М., Шинкаренко В.Г., Зайончик Л.Г., Кулаєв Ю.Ф., Ложачевська О.М., Осовська
Г.В., Шершньова З.Є. За кордоном цій проблемі присвятили дослідження Акофф Р., Ансофф І., Віханський
О.С., Градов А.П., Круглов М.І., Мінцберг Г., Портер
М., Стрікленд А.Дж., Томпсон А.А., Чандлер А. та ін. У
працях цих авторів грунтовно розкриваються теоретичні засади процесу стратегічного планування окремих
сфер, напрямів діяльності підприємств.
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на наявність великої кількості наукових розробок, практична діяльність транспортного
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підприємства не забезпечена науково обгрунтованими
методичними рекомендаціями щодо здійснення процесу стратегічного планівання в умовах нестабільного економічного середовища. Це пов'язано з тим, що не всі
теоретичні аспекти цієї проблеми розроблені достатньо
повно. Окрім цього, необхідна адаптація існуючих положень до специфічних умов діяльності транспортних
підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення особливостей стратегічного планування на транспортних підприємствах
України.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегічне планування має ряд особливостей. Поперше, воно розглядає в якості єдиного цілого як національну економіку, так і її окремі елементи. По-друге, воно орієнтується на довгострокову перспективу.
По-третє, стратегічний план визначає основні напрями розвитку будь-якого елемента національної економіки.
Виходячи з вищезазначеного можна сформулювати мету стратегічного планування діяльності підприємства пасажирського транспорту: стратегічне прогнозування поведінки елементів транспортної системи на
регіональному ринку пасажирських послуг для вироблення оптимальних управлінських рішень з інноваційного розвитку відповідних видів громадського
транспо рту та зміні о рг ані заці йної структури
підприємства на основі її адаптації до заданого рівня
сервісу пасажирських послуг у регіоні з мінімальними витратами.
Реалізація цієї мети вимагає охоплення стратегічним плануванням наступних основних видів управлінської діяльності:
— формування раціональної взаємодії всіх видів
громадського транспорту в регіоні;
— адаптації до зовнішнього середовища та регіональним особливостям функціонування громадського
транспорту;
— інформаційного управління транспортною системою;
— стратегічного прогнозування змін на регіональному ринку пасажирських послуг.
Основними етапами стратегічного планування функціонування транспортного підприємства є:
— визначення конкретних цілей розвитку підприємства та сфери його діяльності;
— розробка стратегії;
— здійснення стратегічних заходів.
Оцінка результатів і внесення змін до цілей та стратегії або зміну сфери діяльності проводиться у відповідності до отриманого досвіду, умов, що змінилися, або
нових можливостей.
Перший етап — визначення рівня сервісу пасажирських послуг у регіоні. На цій основі розробляються конкретні функції та завдання окремих транспортних
підприємств. Ці завдання, з одного боку, не повинні бути
спрощеними, а з іншого — реалістичними та несуперечними основним цілям розвитку транспортної системи
країни в цілому.
На другому етапі визначаються напрями розвитку в
регіоні громадського транспорту в цілому та окремих
його видів у найближчі 5—10 років та сфера його діяльності. При цьому необхідно враховувати наступні фактори:
— потреби населення регіону в послугах громадського транспорту;
— сегменти регіонального ринку пасажирських послуг, у яких функціонують транспортні підприємства;
— сукупність ресурсів (матеріальних, фінансових,
інформаційних), які мають або можуть мати найближчим часом підприємства.
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Визначення сфери діяльності підприємств безпосередньо пов'язано із третім етапом — розробкою конкретних заходів стратегічного розвитку громадського
транспорту в регіоні, на підставі прогнозу результатів
яких виконують корекцію цілей розвитку підприємств,
а потім перегляд заходів (завдань) тощо. Процес стратегічного планування діяльності підприємств при цьому здійснюється за наступним циклом: "цілі — завдання — моделювання — аналіз — перегляд цілей…". Цикл
повторюється до знаходження оптимальної сукупності
цілей (формування оптимального рівня сервісу пасажирських послуг при мінімізації фінансових ресурсів на
його реалізацію) і завдань, що забезпечують їх виконання з досить високою ймовірністю.
На четвертому етапі задача стратегічного планування полягає в здійсненні розроблених заходів конкретними транспортними підприємствами та визначенні
цільових показників для оперативного управління. При
виконанні стратегічних заходів потрібне здійснення періодичного контролю над ходом і результатам їх реалізації (п'ятий етап), щоб вчасно виявити критичні відхилення та адекватно реагувати на них. Таким чином, стратегічне планування функціонування транспортних
підприємств повинно вирішувати наступні завдання:
1) відбір, аналіз і обробка інформації про функціонування громадського транспорту в регіоні, необхідної
для визначення стратегічних цілей розвитку підприємства та прийняття стратегічних рішень;
2) імітаційне моделювання можливих стратегічних
рішень по розвитку громадського транспорту в регіоні
та аналіз їх можливих результатів;
3) прогнозування розвитку регіонального ринку
пасажирських послуг і поведінки на ньому підприємств
громадського транспорту;
4) планування потреби підприємства в матеріальних
(кількість рухомого складу), фінансових (витрати, тарифи, дотації) і інформаційних ресурсах, що забезпечують усунення можливих протиріч між оперативними
завданнями та стратегічними цілями транспортної системи;
5) облік перспективного плану розвитку громадського транспорту в регіоні;
6) контроль реалізації стратегічних планів розвитку підприємства з їх наступним корегуванням, якщо
буде потреба.
Іншим найважливішим фактором, що визначає ефективність стратегічного планування, є формування системи стратегічного управління (рис. 1).
Процес стратегічного управління починається з
підготовки системи стратегічного керівництва, що визначає функціонування інших підсистем.
У підсистему маркетингу та прогнозування надходять цілі функціонування системи, включаючи прийняту концепцію маркетингової діяльності громадського
транспорту в регіоні. Ця концепція передбачає:
— підвищення рівня сервісу пасажирських послуг;
— розвиток окремих видів громадського транспорту, які мають для регіону особливе соціальне значення;
— удосконалення взаємодії всіх видів громадського транспорту;
— маркетингову діяльність по вивченню попиту на
послуги громадського транспорту в регіоні;
— концепцію соціально-економічного маркетингу
(прогнозування рівня дотацій громадського транспорту в регіоні залежно від транспортних витрат, тарифів і
кількості пасажирів, що мають право пільгового проїзду).
З підсистеми маркетингу та прогнозування інша
підсистема — стратегічне фінансове управління — одержує прогнози попиту на послуги громадського транспорту, цін на матеріальні ресурси ( рухомий склад, запасні частини, паливо, електроенергію). У названу підсистему надходять також ринкова інформація про прогноз
інфляційних процесів в економіці.
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Рис. 1. Система стратегічного управління транспортним підприємством

Далі вступає в дію підсистема стратегічного планування, в яку з підсистеми стратегічного керівництва надійшли директивні дані, що включають:
— режими функціонування громадського транспорту в регіоні, що забезпечує плановий рівень сервісу пасажирських послуг;
— критерії оцінки планів і результатів діяльності
(комплексний показник рівня сервісу пасажирських послуг, транспортні витрати, тарифи, потреба в дотації,
відсоток припустимого відхилення результатів від плану);
— рішення, прийняті стратегічним керівництвом через їх особливу важливість для зміни функцій і завдань
окремих підприємств транспортної системи.
Використовуючи в якості вихідних даних інформацію про фактичний стан підприємства, прогнози його
функціонування та програмні дані, підсистема стратегічного планування формує оптимальний рівень сервісу
пасажирських послуг, потрібні обсяги матеріальних,
фінансових і інформаційних ресурсів, можливі зміни в
нормативно-правовій базі функціонування громадського транспорту в регіоні, зіставляючі їх з можливими
фінансовими обмеженнями, що надходять із підсистеми стратегічного фінансового управління. Тут же плануються строки досягнення цілей і завдань підприємства.
У випадку неможливості виконання заданих параметрів (забезпечення рівня сервісу пасажирських послуг
із прогнозованими матеріальними, фінансовими або
інформаційними ресурсами) підсистема стратегічного
планування формує інформаційне повідомлення про не-
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задовільність його результатів, яке передається в підсистему стратегічного керівництва по каналу зворотнього зв'язку. У випадку, якщо підсистема стратегічного
керівництва визнає план розвитку підприємства незадовільним, вона може прийняти рішення двох типів: або
визнаються незадовільними програмні дані по стратегії
функціонування громадського транспорту в регіоні і в
цьому випадку розробляється комплекс заходів, які
підвищують ефективність використання ресурсів, а цикл
стратегічного планування повторюється; або проводиться коригування цілей і завдань розвитку підприємства, що також призводить до повторення циклу.
Коли підсистемою стратегічного керівництва затверджується план розвитку підприємства, інформація
про це надходить у підсистему стратегічного планування, звідки параметри цього плану передаються в оперативну систему управління підприємства.
Відповідно до розробленої організаційної структури, що синтезована підприємством та рівнями його
управління, стратегічне керівництво здійснюється вищим рівнем управління; маркетинг і прогнозування регіонального ринку пасажирських послуг — керуючими
підсистемами першого рівня; стратегічне фінансове управління та стратегічне планування — керуючими підсистемами другого рівня. Прийняті цілі та завдання стратегічного планування в міру їх реалізації конкретизуються в оперативній системі управління.
У такий спосіб запропонована система стратегічного управління підприємством вирішує всі названі завдання по стратегічному плануванню його функціонування.
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Рис. 2. Стратегія поведінки транспортних підприємств на ринку пасажирських послуг

ВИСНОВКИ
Оцінка цілей і завдань регіонального управління громадським транспортом з урахуванням аналізу попиту та
пропозиції на пасажирські послуги дозволяє сформувати стратегію поведінки транспортних підприємств на
ринку пасажирських послуг (рис. 2).
Для успішної реалізації розробленої системи стратегічного управління необхідно розв'язати наступні завдання: здійснити моделювання процесу вибору стратегії
досягнення оптимального рівня сервісу пасажирських
послуг з використанням економіко-математичних методів та розробити прогнозні моделі функціонування
певних видів громадського транспорту на регіональному ринку пасажирських послуг на основі використання
імітаційного моделювання.
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THE ROLE AND PLACE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN IMPROVING THE USE
OF THE MATERIAL-TECHNICAL BASE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглядаються проблеми функціонування системи управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах як одного із основних складових системи заходів по підвищенню використання
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Значна увага приділяється оцінці процесу бюджетування виробничо-господарської діяльності та відображення в реєстрах бухгалтерського
обліку. Запропоновано систему заходів по удосконаленню процесу відображення даних управлінського
обліку.
The article considers the problems of functioning of systems of management accounting in agricultural
enterprises, as one of the main components of a system of measures for increasing the use of material-technical
base of the agricultural enterprises. Considerable attention is paid to assessing the process of budgeting of
production and economic activity of the reflection in the accounting registers. Proposed measures for improvement
of the process of display of management accounting data.
Ключові слова: управлінський облік, матеріально-технічна база, сільськогосподарське підприємство, бюджетування, документування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств визначається якістю та повнотою технічного забезпечення технологічних процесів, що залежать від стану їх матеріально-технічно бази. Зазначимо, що матеріально-технічне забезпечення визначає не
лише ресурсний потенціал господарюючих суб'єктів галузі, але й потенціал, що до стійкого відтворення, оскільки від додержання оптимальних термінів проведення окремих технологічних процесів і забезпечення необхідної якості робіт залежать як об'ємні, так і якісні
показники, що характеризують ефективність виробництва продукції.
Із пі двищенням невизначено сті середовища
функціонування сільськогосподарських товаровиробників вимагає необхідності удосконалення технологій у межах переходу на інноваційний тип роз-
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витку, появою альтернативних джерел задоволення
потреб підприємств у складових матеріально-технічних ресурсів та надання послуг із виконання основних операцій істотно розширилося коло завдань з управління процесами формування й ефективного використання матеріально-технічної бази господарюючих суб'єктів галузі, відповідно необхідно розвивати систему інформаційного забезпечення процесів
відтворення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Розвитку теорії і практики організації управлінського обліку сприяють праці українських учених:
Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.Ф. Кропивко, М.В. Кужельного,
А.М. Кузьмінського, В.О. Ластовецького, В.С. Леня,
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
В.Г. Лінника, М.Ф. Огійчука, М.С. Пушкаря, В. Рудницького, В.К. Савчука, Л.К. Сука, Л.С. Шатковської,
М.Г. Чумаченка та інших, а також зарубіжних учених:
Т. Джонсона, К. Друрі, Р. Каплана, М. Сміта, Г. Свідерської, Ф. Тейлора, Дж. Хіггінса та інших.
Незважаючи на значну кількість наукових робіт із
тематики управлінського обліку, недостатньо досліджено еволюцію управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах в Україні, тому це питання залишається актуальним і потребує подальшого вивчення.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Здійснити роль і місце управлінського обліку в підвишенні ефективності використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах необхідності забезпечення росту обсягів сільськогосподарського виробництва застосування, нової техніки і новітніх технологій має формувати адекватний економічний механізм господарювання. Нові підходи до управління виробництвом
вимагають створення відповідного масиву даних і
застосування складних методик та програм обробки інформації. Однак використовувані в сільськогосподарському виробництві методики інформаційного
забезпечення процесу управління часто не спроможні надати достовірні дані про стан виробництва
і не розраховані на високу оперативність, тому що
базуються на системі фінансового обліку. Сучасні автоматизовані системи обліку інформаційних масивів
дозволяють розширити спектр наданої інформації та
прискорити процес її отримання, але принципово не
вирішують проблему оперативного управління виробництвом.
У даному контексті проблема оперативного забезпечення управлінського персоналу достовірною управлінською інформацією є однією з основних на шляху
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
Ефективне функціонування сучасної обліково-аналітичної системи в сільськогосподарських підприємствах передбачає створення системи управлінського
обліку, звітності та бюджетування, що враховує функціонально-принципові особливості цих економічних
підсистем, а це дає змогу використовувати облікові
інформаційні ресурси для цілей аналізу, оцінки та прогнозування результатів діяльності сільськогосподарського підприємства та його структурних підрозділів, а
також здійснювати контроль за забезпеченням оптимального використання матеріально-технічних ресурсів
суб'єкта господарювання [1, с. 78].
Обліково-аналітична інформація, що базується на
існуючих підходах і концепціях до організації управлінського обліку, не дозволяє в сучасних економічних
умовах системно і своєчасно забезпечувати внутрішніх
користувачів необхідною обліковою інформацією з метою прийняття ефективних управлінських рішень у межах їхньої компетенції. У сучасних умовах необхідно
орієнтувати менеджмент сільськогосподарських
підприємств на застосування гнучких підходів і моделей управління виробництвом.
Оскільки вихідним базисом методологічних засад
організації системи інформаційного забезпечення є дані
управлінського обліку, фінансової звітності, виробничого обліку, розрахунково-конструктивні, планові показники формування управлінської звітності та бюджетування, прогнозування внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства, то необхідно провести системне дослідження цих процесів у
рамках формування центрів відповідальності та сегментів діяльності сільськогосподарських підприємств.
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Методологічні й організаційно-методичні аспекти
системи управлінського обліку, звітності та бюджетування, які діють у нинішніх умовах, не повною мірою
відображають галузеві особливості суб'єктів господарювання, що в свою чергу не сприяє веденню якісного
обліку, проведенню аналізу і формуванню та розподілу
витрат і доходів [2, с. 123].
Моделювання облікової інформації про витрати і
доходи сільськогосподарського підприємства може
здійснюватися на основі системи рахівництва, яка використовується для цілей фінансового або безпосередньо управлінського обліків. Сукупність бухгалтерських проводок відображає конкретну структуру
формування собівартості сільськогосподарської продукції, а дані управлінської звітності можуть бути
визнані як наслідок прийнятих ефективних управлінських рішень.
Інформаційні дані управлінського обліку характеризують структуру та динаміку витрат і доходів, що
дозволяє використовувати нові можливості моделі перетворення облікової інформації про витрати і доходи
для задоволення потреб в інформації внутрішніх користувачів. Модель побудови інформаційних масивів в
управлінському обліку сільськогосподарських підприємств є відкритою, що дає можливість відображати безперервний кругообіг господарських засобів і процесів,
порівняти фактичні витрати з планованими й одержуваними доходами, при цьому організаційно-методичні
аспекти моделювання розглядаються в органічній
єдності системи управлінського обліку, звітності та
бюджетування [3, с. 18].
На основі аналізу статистичних даних частка матеріальних витрат сільськогосподарських підприємств
становить близько 70% виробничих витрат. Основна
частина пов'язана з придбанням насіння, мінеральних
добрив, агрохімікатів, а решта це витрати на механізацію технологічних процесів і матеріально-технічні ресурси [4, с. 129].
Тому впровадження системи управлінського обліку,
звітності та бюджетування матеріальних витрат у
сільськогосподарських підприємствах, що сприяє порівнянню фактичних витрат із нормативами, а також
правильній організації контролю за їх наявністю, рухом
та оцінкою, має першорядне значення.
Система управлінського обліку, звітності та бюджетування матеріальних витрат у сільськогосподарських підприємствах має бути організована таким чином:
обліково-інформаційне забезпечення надходження
предметів праці (матеріалів, насіння, агрохімікатів,
добрив, палива, кормів і т.д.), обліково-інформаційне
забезпечення складського зберігання, обліково-інформаційне забезпечення відпуску предметів праці у виробництво, зведене обліково-інформаційне забезпечення в межах синтетичного й аналітичного обліку,
формування бюджету закупівель та управлінської
звітності.
Якісна оцінка управлінського обліку матеріальних
ресурсів дає можливість забезпечувати їх економію, що
зумовлює розширення джерел інвестування за рахунок
більш ефективного використання засобів праці в процесі виробництва сільськогосподарської продукції.
Якість обліково-інформаційного забезпечення матеріальних витрат у межах системи управлінського обліку,
звітності та бюджетування в сільськогосподарських
підприємствах робить можливим упорядкування ключових факторів, які впливають на створення й ефективне функціонування багатоцільової обліково-звітної системи, крім того, зробити облікові процеси керованими, позитивно впливати на формування результатної
облікової інформації протягом всього інформаційного
циклу. У свою чергу це дозволяє задовольняти різноманітні інформаційні потреби внутрішніх користувачів
облікової інформації з мінімальними для підприємства
витратами і ризиками.
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Для забезпечення діяльності сільськогосподарських
підприємств у виробництво залучаються основні засоби та предмети праці, які формують матеріальнотехнічні ресурси підприємства. Економічно обгрунтована оцінка основних засобів необхідна для визначення
рентабельності сільськогосподарських підприємств, про
ведення розрахунків між сільськогосподарськими
підприємствами при передачі в оренду основних засобів
або їх реалізації [5, с. 67].
У процесі дисертаційного дослідження встановлено, що сільськогосподарські підприємства приділяють
мало уваги коректному і своєчасному нарахуванню
амортизації основних засобів та розподілу її величини
за відповідними об'єктами обліку. На нашу думку, документування процесу щодо нарахування й розподілу
амортизації необхідно з метою підвищення контрольноаналітичних функцій системи управлінського обліку,
звітності та бюджетування в сільськогосподарських
підприємствах.
Управлінська звітність призначена для використання в управлінні фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, при цьому її зміст, періодичність, терміни, форми і порядок складання визначаються самостійно підприємством. У цьому полягає головна відмінність формування управлінської звітності
від фінансової, складання якої чітко регламентовано [6,
с. 78].
У дисертаційному дослідженні виявлено, що найбільш ефективною й результативною є така побудова управлінської звітності, при якому зміст і порядок її складання базується на принципах формування фінансової звітності. Методика складання управлінської звітності сільськогосподарського підприємства повинна фокусуватися на основоположних
принципах системи управлінського обліку, звітності
та бюджетування. Принципи організації управлінської звітності визначаються галузевою специфікою
діяльності підприємства, а також особливостями
роботи конкретного структурного підрозділу, центру відповідальності або сегменту діяльності. У цьому разі важливо дотримувати принципу відособленості, оскільки при визначенні місць виникнення витрат, розподілі виробничих і фінансових ресурсів
відокремлено розглядається не тільки сільськогосподарське підприємство в цілому, але і його центри
відповідальності.
Структуру управлінської звітності сільськогосподарського підприємства можна представити наступним чином: 1) звітність про фінансовий стан
сільськогосподарського підприємства включає в себе
управлінський баланс, управлінський звіт про фінансові результати, управлінський звіт про рух грошових коштів, складений прямим або непрямим методом; 2) звітність за основними показниками діяльності сільськогосподарського підприємства, кожного структурного підрозділу, центру відповідальності,
сегменту діяльності з урахуванням специфіки галузі
рослинництва і тваринництва (показники ефективності закупівлі матеріальних ресурсів, зберігання,
виробництва сільськогосподарської продукції, реалізації і т.д.); 3) звітність про виконання бюджетів у
розрізі аналізу "план факт".
Управлінська звітність є одим із найбільш складних і важливих елементів системи управлінського обліку, звітності та бюджетування в сільськогосподарських підприємствах, оскільки, з одного боку,
дозволяє керівництву підприємства визначити межі
своїх можливостей в отриманні необхідних відомостей від центрів відповідальності середньої та нижчої ланок, а також можливостей інформаційної та
аналітико-прогностичної служб, а, з іншого боку
отримувати конкретні відомості, систематизовані
належним чином, у зручній для користувача формі.
При цьому управлінська звітність є результатом
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діяльності системи управлінського обліку, звітності
та бюджетування [7, с. 250].
Процес впровадження управлінської звітності в
сільськогосподарському підприємстві характеризується виникненням численних ситуацій, коли необхідно
приймати рішення з питань стандартизації й уніфікації
облікових процедур, фінансування впроваджуваних
проектів, що вимагає наявності групи оперативного реагування. Якщо сільськогосподарське підприємство має
складну структуру, тоді необхідна наявність додаткового персоналу, який забезпечує розробку та підтримку в актуальному стані облікових управлінських стандартів.
Нами обгрунтовано алгоритм побудови управлінської звітності в сільськогосподарському підприємстві, який охоплює наступні етапи: 1) визначення
центрів витрат, відповідальних за виконання певного
обсягу робіт; 2) розподіл статей витрат по кожному
центру відповідальності за принципом контрольованості витрат; 3) забезпечення конгруентності показників управлінських звітів із бюджетними планами;
4) призначення відповідальних працівників за надання управлінської звітності; 5) аналіз відхилень фактичних показників від планових з метою визначення
необгрунтованих витрат, встановлення можливих
шляхів запобігання відхилень, що негативно впливають на фінансовий результат сільськогосподарського
підприємства.
Управлінська звітність центрів відповідальності
витрат сільськогосподарського підприємства, сформована за запропонованим алгоритмом, дозволить задовольнити інформаційні потреби внутрішньогосподарського управління, оперативно контролювати витрати на різних рівнях управлі ння, оцінювати
діяльність підрозділів за результатами аналізу форм
звітності.
На основі цих даних можлива розробка і вищий
рівень аналітичності форм управлінської звітності залежно від вимог керівників. З метою забезпечення керівництва інформацією про рівень фактичних витрат, а
також для визначення суми покриття за окремими
бізнес-процесам пропонується у межах управлінської
звітності готувати звіт, який відображає внесок кожного центру відповідальності у формування фінансового
результату діяльності сільськогосподарського підприємства.
Даний звіт дозволить визначати внесок кожного
центру відповідальності до загального прибутку
сільськогосподарського підприємства, встановлювати
нижні межі цін, ефективно оцінювати діяльність працівників конкретних структурних підрозділів як критерій
їхнього матеріального стимулювання.
Система бюджетування для сільськогосподарських
підприємств розглядається як інноваційний підхід до
управління сільськогосподарським виробництвом, застосування якого сприяє більш коректному визначенню цілей розвитку економічного суб'єкта в коротко і
довгостроковому періодах, узгодженню інтересів
суб'єктів агропромислової інтеграції та прийняттю на
цій основі якісних управлінських рішень. Процес бюджетування в сільськогосподарських підприємствах,
призначений для оптимального розподілу виробничих
і фінансових ресурсів у часі, спрямований на: складання, прийняття та аналіз бюджетів різних рівнів, подальший контроль за їх виконанням; підвищення результативності роботи сільськогосподарського підприємства
в цілому, його структурних підрозділів, центрів відповідальності, сегментів діяльності за допомогою цільової орієнтації та координації зовнішніх і внутрішніх
економічних процесів; виявлення ризиків і зниження
їх рівня.
Механізм реалізації системи бюджетування в
сільськогосподарському підприємстві передбачає визначення об'єктів бюджетування, розробку операційних
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(бюджету реалізації, виробництва, виробничих запасів,
прямих витрат на матеріали, насіння, добрива, корми,
прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих,
маркетингових, загальногосподарських витрат, бюджету прибутків і збитків) і фінансових (інвестиційного
бюджету, плану грошових потоків, прогнозного балансу) бюджетів на базі створеного обліково-інформаційного забезпечення, розрахунок і аналіз відповідних показників діяльності кожного структурного підрозділу,
центру відповідальності, сегмента діяльності кожного
бюджету, визначення обсягу фінансових ресурсів, що
забезпечують фінансову стійкість і платоспроможність
сільськогосподарського підприємства, виявлення резервів залучення внутрішнього і зовнішнього фінансування, прогнозування доходів, витрат і капіталу сільськогосподарських підприємств. Отже, впровадження
в практику роботи сільськогосподарських підприємств
системи бюджетування дозволяє вирішувати проблеми
оптимізації фінансових потоків, а також збалансованості надходження коштів та їх використання.
Формування конкретних сегментів діяльності
сільськогосподарських підприємств базується на таких
вимогах: 1) сегменти сільськогосподарського підприємства повинні знаходитися в єдиному інтегрованому
комплексі в межах конкретної території самого
підприємства або його структурних підрозділів; 2) сегменти будуть виконувати конкретні за змістом і призначенням сільськогосподарські та інші роботи, відмінні
один від одного, використовуватиметься різна сільськогосподарська й інша техніка з різними витратами на
одиницю виробленої сільськогосподарської продукції;
3) передбачається особиста відповідальність за діяльністю конкретного сегмента сільськогосподарського
підприємства, при цьому необхідно визначити ступінь
диференціації відповідальності за витрати в кожному
структурному підрозділі; 4) застосовуються єдині методи розподілу витрат по всіх сегментах діяльності
сільськогосподарського підприємства і виробленої
сільськогосподарської продукції. Ця вимога буде реалізовуватися у межах функціонування системи управлінського обліку, звітності та бюджетування, впровадженої в конкретному сільськогосподарському підприємстві.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення витрат, які формуються в кожному
сегменті діяльності сільськогосподарського підприємства, повинно грунтуватися на обліку й аналізі всіх витрат протягом звітного періоду. Кожний сегмент діяльності сільськогосподарського підприємства, сформований у межах системи управлінського обліку, звітності
та бюджетування, повинен не тільки якісно вести управлінський облік, але і складати форми управлінської
звітності та формувати операційні та фінансові бюджети. Даний процес нами запропоновано проводити згідно
з методом CVP аналізу: моделлю "витрати обсяг прибуток", оскільки цей метод дозволяє оптимально розподіляти виробничі та фінансові ресурси за видами
сільськогосподарської продукції і приймати рішення
про їх виробництві.
Оскільки в рослинництві економічні процеси
відтворення тісно взаємопов'язані з природними, біологічними, кліматичними й іншими факторами, а робочий період не збігається з виробничим процесом, тому
виникає потреба складання управлінської звітності за
сегментами діяльності враховувати витрати окремо за
видами сільськогосподарської продукції та основними технологічними процесами. Такий підхід сприятиме проведенню оперативного контролю за формуванням звітності, детального аналізу собівартості
сільськогосподарської продукції, виявленню причин
економії (перевитрати) виробничих і фінансових ресурсів.
Складання управлінської звітності за сегментами діяльності у тваринництві залежить від правиль-
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но встановлених об'єктів системи управлінського
обліку, звітності та бюджетування, до яких належать окремі галузі й технологічні групи тварин.
Вони визначаються з урахуванням спеціалізації
конкретного господарства та технології утримання худоби і птиці.
Облік і аналіз витрат по статям витрат і сегментам
виробленої сільськогосподарської продукції дозволяють сформувати управлінський звіт. Моделі управлінських звітів за сегментами діяльності сільськогосподарських підприємств дадуть змогу вести якісний облік і
аналіз собівартості сільськогосподарської продукції,
контроль за доцільним та економним витрачанням виробничих і фінансових ресурсів за видами сільськогосподарської продукції, а також формувати операційні та
фінансові бюджети.
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ORGANIZATIONAL BASIS FOR THE FORMATION OF PARTNERSHIPS WITH THE SALE
OF AGRICULTURAL PRODUCTS

У статті розглядаються проблеми взаємовідносин при збуті сільськогосподарської продукції. Особлива увага приділяється розгляду проблем трансакційних затрат, які виникають у процесі реалізації. Запропоновані шляхи удосконалення взаємовідносин шляхом запровадження в типового договору — контрактації, виконання умов якого створює умови прозорості взаємовідносин між партнерами.
The article considers the problems of interrelations in the marketing of agricultural products. Special attention
is paid to the issues of transaction costs, which arise in the process of implementation. The ways to improve
relationships by introducing a model contract — Contracting. The terms of which creates conditions for the
transparency of relations between the partners.
Ключові слова: збут, сільськогосподарська продукції, трансакційні витрати, контрагенти, контрактація, сільськогосподарський товаровиробник.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах мінливості ринкового середовища забезпечення ефективної діяльності з виробництва та реалізації продукції сільськогосподарським підприємствам
необхідно постійно здійснювати пошук резервів зниження як виробничих витрат, так і витрат на організації
товароруху та збут продукції. Нині сільськогосподарські підприємства витрачають значні кошти на пошук як постачальників, так і покупців, просування своєї
продукції на ринку, контроль якості виробленої продукції, отримання ліцензій і т. д. Крім того, слід враховувати особливості здійснення обміну в суспільства, а
саме: менталітет підприємців, етика ділового спілкування, несумлінність ділових партнерів, інформаційна асиметрія, а також наявність недобросовісних відносин.
Важливим фактором формування трансакційних
витрат є рівень взаємодовіри суб'єктів ринку та довіри
до держави. Показниками недостатнього рівня довіри
можуть бути низький ступінь розвитку банківського та
комерційного кредитування, непрозорість функціонування суб'єктів ринку, неоднакова доступність товаровиробників до ринкової інформації, недодержання нормативно-правових вимог при укладанні договорів та
договірної дисципліни. Показниками довіри до держави можуть слугувати також швидкість обігу грошей в
економіці та коефіцієнт монетизації ВВП, а також
співвідношення формального й неформального секторів, оскільки висока частка неформального сектору
свідчить про високий ступінь недовіри до держави.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні, методологічні та прикладні положення
щодо забезпечення ефективного збуту продукції висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних учених.
Сутність збутової діяльності у практиці зарубіжних
товаровиробників висвітлена у працях Г. Астратової,
Ф. Букереля, А. Дайана, В. Клюкача, П.Р. Колса, Р. Лан-
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кара, А. Папцова, В. Узуна, М. Тейсі, Дж. Н. Уля та
інших. Розвивають тему розвитку збуту сільськогосподарської продукції у вітчизняних умовах О. Варченко,
А. Даниленко, С. Дусановський, О. Єраркін, С. Кваша,
Д. Крисанов, Х. Махмудов, Л. Михайлова, Л. Молдаван,
Т. Осташко, П. Саблук, І. Свиноус, І. Соловйов, М. Солодкий, Г. Шевченко, О. Шпикуляк, О. Шпичак та інші
вчені. Зазначені наукові праці стали основою для побудови теоретичної бази дослідження. Водночас питання
розробки раціональної системи збуту сільськогосподарської продукції у нинішніх умовах потребують урахування динамічних змін в аграрному секторі економіки та внутрішніх можливостей товаровиробників.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є оцінити сучасний стан договірних взаємовідносин в процесі реалізації сільськогосподарської продукції та запропонувати шляхи їх
удосконалення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За відсутності можливості впливати на існуючі
інститути бізнес змушений формувати конкурентні переваги за рахунок інвестицій в репутацію. Невеликі розміри бізнесу знижують стимули до інвестицій в репутацію через складність розповсюдження інформації, оскільки здебільшого дрібний бізнес орієнтується на локальні ринки, на яких його потенційна клієнтура постійна і добре поінформована про його діяльність і конкурентів. Тим не менш сприяння малому бізнесу повинно супроводжуватися державним контролем за дотриманням правових норм і розвитком галузевих і міжгалузевих саморегулівних організацій, однією із функцій
яких була б розробка стандартів поведінки в галузі й
поширення інформації про свою діяльність серед потенційних партнерів і споживачів. Створення таких організацій приведе до обмеження конкуренції з аутсайде-

Економiка та держава № 1/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
трансакцій, — менеджмент,
маркетинг, моніторинг,
аудит, нові галузі права. То2000 р.
2005 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
му на макрорівні відбуваєтьНацінка
млн
млн
млн
млн
млн
%
%
%
%
%
ся становлення сектору
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
трансакцій, обсяг якого в
Торгівлі
645
1,2
1643
1,8
3207
2,1
3687
2,4
4693
2,4
провідних країнах досягає
Транспорту 164
0,3
394
0,4
1094
0,7
1220
0,8
1372
0,7
близько половини ВВП.
Як свідчать дані аналіВипуск
54259
100,0
92540
100,0
152210
100,0
154202
100,0
189405
100,0
продукції
тичного обліку досліджуваних сільськогосподарських
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
підприємств Київської обрами, але корисний ефект від інвестицій в довіру може ласті, найбільшою є частка витрат на врегулювання
спорів у судових органах, оплати праці та комісійним
бути досить високим.
Важливий засіб підвищення рівня довіри — це фор- продавцям і торговим агентам, а також витрат на трансмування стійких довгострокових контрактів і відносин портування виробленої продукції [3, с. 209].
Основною причиною значних витрат на врегулюванміж суб'єктами господарювання. У цьому разі ринкові
відносини замінюються двосторонніми альтернативни- ня спорів у судових органах є порушення договірних
ми позаринковими. Фірми створюють свого роду захисні відносин між учасниками товароруху. Як свідчать ребар'єри як систему страхування від непередбачуваних зультати анкетного опитування керівників і головних
коливань ринкових цін і можливої опортуністичної по- спеціалістів досліджуваних сільськогосподарських
підприємств, відсоток невиконання договірних зобов'ведінки партнерів.
Відносини між фірмами характеризуються у тако- язань щодо постачання сільськогосподарської прому разі високим ступенем взаємної довіри, тобто готов- дукції становить у межах 15—50%.
Причинами невиконання договорів, на думку ресністю надати партнерові кредит, цінові знижки, відстрочення платежу, змінити механізм оплати на інший, більш пондентів, були нестабільність економічної ситуації,
зручний. За даними анкетних опитувань, 55% — респон- недосконалість законодавства, фінансові проблеми подентів підприємців знижують ціну для своїх довготри- купців, форс-мажорні обставини. За результатами опивалих партнерів, а 44% не вимагають передоплати, 39% тування найбільш ефективним інструментом отримандозволяють затримувати оплату, 30% надають додаткові ня коштів сільськогосподарськими підприємствами є
безкоштовні послуги, 14% пропонують відібрати кращу неофіційні методи впливу, якими користуються близьпродукцію і послуги, нарешті, 3% надають партнерам ко 58% респондентів при порушенні умов договору. Тривалий розгляд справ у суді призводить до збільшення
інші пільги й додаткові послуги [1, с. 29].
Міжгалузевий аналіз дає можливість більш поглиб- трансакційних витрат і є неефективним засобом для
лено дослідити трансакційні витрати. Для обчислення більшості контрагентів. Зазначимо, що 7% опитаних
величини трансакційних витрат нами використано ме- керівників не вживають будь-яких заходів до поруштодологію, що базується на аналізі системи таблиць ників умов договору постачання.
Одним із проявів інституту довіри є спрямованість
"Витрати — Випуск" системи національних рахунків
(СНР). Основним інструментом аналізу є метод "Ви- до стійкості міжгалузевих зв'язків із контрагентами.
трати — Випуск", вперше розроблений американським Так, 80% опитаних керівників підприємства проявляють
постійність у цих взаємовідносинах. Високий рівень
економістом В. Леонтьєвим [2, с. 123].
На основі аналізу міжгалузевих вартісних потоків взаємної довіри між суб'єктами господарювання пронами розглянуто особливості формування трансакцій- стежується у бажанні кредитувати сільськогосподарсьних витрат в агропродовольчому комплексі країни у пе- ких товаровиробників, авансувати посівну кампанію, а
ріод з 2000 по 2011 р. Методологія оцінки трансакційних також надавати відстрочку платежу, знижки, різновитрат із використанням цього методу базується на ви- манітні пільги й додаткові послуги при реалізації проділенні в галузевій структурі економіки трансакційних дукції.
Недостатнє правове забезпечення позначається
галузей. Усі галузі, продукція яких відображена в міжгалузевому балансі, об'єднуються в два сектори — транс- на контрактній практиці сільськогосподарських підформаційний і трансакційний. Кількість галузей, що приємств. Відсутність довгострокових контрактів
належать до трансакційного сектору, залежить від сту- посилює невизначеність у діяльності сільськогоспопеня деталізації міжгалузевого балансу. До трансакц- дарських підприємств, що негативно впливає на
ійного сектору нами віднесено такі галузі: торгово-по- прийняття рішень, розробку стратегій збуту просередницькі послуги та послуги фінансового посеред- дукції. Основними перешкодами при укладанні конництва, страхування, управління та громадських об- трактів сільськогосподарські товаровиробники нази'єднань. Дана галузь повністю носить трансакційний вають такі: відсутність стабільності ціни при уклахарактер. Можливе включення до трансакційного сек- данні контрактів; низький рівень заінтересованості
переробників укладати довгострокові контракти;
тору і послуг транспорту.
На основі двосекторного комбінованого міжгалузе- необ'єктивне визначення якості продукції; недостатвого балансу можуть бути проведені обчислення і все- ня обгрунтованість каналів реалізації продукції [4,
бічно проаналізовані відносні й абсолютні трансакційні с. 201].
Вищеназвані перешкоди щодо укладання довгосвитрати, досліджено їх структуру і динаміку, здійснено
трокових договорів і недосконалість податкового запрогнозування трансакційних витрат (табл. 1).
Як свідчать дані таблиці 1 протягом досліджувано- конодавства призводять до появи торгово-посередго періоду зростала частка вартості послуг, які надають ницьких структур, які за комісійну винагороду виріустанови торгівлі та транспортні організації. Так, їхня шують проблему збуту сільськогосподарської прочастка зросла більш як у двічі в 2011 р. проти 2000 р. дукції.
Такий процес є характерним для країн із ринковою екоПояснюється це укладанням середньострокових
номікою.
договорів (до 5 років) і посиленням відповідальності
Витрати на маркетингову діяльність, утримання уп- керівників сільськогосподарських підприємств за поравлінського апарату, надання бухгалтерських та юри- рушення чинного законодавства щодо ухилення від
дичних послуг в умовах сучасного ринку можуть пере- сплати податків при реалізації сільськогосподарської
вищити вартість створення самого товару. Це стимулює продукції, що призводить до витіснення посередників
появу фірм і галузей, що спеціалізуються на виробництві — платників єдиного податку.
Таблиця 1. Динаміка та структура торговельної та транспортної націнки й обсягів
випуску продукції
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До витрат на транспортування і страхування готової продукції належать витрати на збереження її на сертифікованих елеваторах і транспортування до них. Як
свідчать результати опитування, майже половина
підприємств (47%) вивозять продукцію транспортом
організації, 33% опитаних керівників сільськогосподарських підприємств користуються послугами сторонніх транспортних організації, решта (20%) — власним транспортом.
Основною причиною є невідрегульованість нормативно-правової бази у відносинах між контрагентами з
купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.
Оцінка договорів у досліджуваних сільськогосподарських підприємствах переконує, що 46% господарств мають контракти, у яких умови взаємодії сторін уточнюються під час реалізації договору. Всі суперечки вирішуються у процесі неформальних переговорів. Класичний контракт (договір), у якому всі умови взаємодії
сторін визначено та передбачено положення про те, що
існуючі неузгодження між учасниками обміну вирішуються в суді, мають 54% господарств.
Оцінюючи рівень витрат пов'язаних із судочинством
та професійних винагород за дотримання умов контрактів, необхідно звернути увагу на низьку професійну культури керівництва сільськогосподарських підприємств. У зв'язку з економією коштів по фонду заробітної плати в досліджуваних сільськогосподарських
підприємствах скорочено посаду юриста. Нині оформленням договору займаються керівники підприємств і
головні спеціалісти, які не обізнані зі специфікою їх
укладання, що в кінцевому результаті призводить до
зростання трансакційних витрат по вищеназваним статтям [5, с. 44].
Нині постає проблема створення нормативно-правового акта, який би регулював контрактні взаємовідносини сільськогосподарських товаровиробників і покупців. Зокрема в обов'язковому порядку договір візував, крім керівника підприємства, і юрист суб'єкта господарювання, який таким чином брав на себе відповідальність за правильність його складання.
Отже, нами згруповані основні причини дій учасників агропродовольчого ринку, які зумовлюють виникнення та збільшення трансакційних витрат, а саме: недосконалість законодавства, відмінності інтересів учасників, організаційно-правова культура та традиції. Крім
того, має велике значення фінансово-економічний стан
господарюючих суб'єктів і схильність контрагентів до
ведення нелегального бізнесу, макроекономічні умови
трансформаційного періоду та ін. Слід зазначити, що
трансакційні витрати є досить високими як на макро-,
так і на мікрорівнях.
В останні роки чітко простежується тенденція щодо
розвитку довгострокових контрактних відносин, але
зберігаються колишні організаційно-економічні відносини (не оформлені контрактами, засновані тільки на
довірі, пошук випадкових контрагентів, оплата готівкою
тощо). Невисокою є контрактна дисципліна, що також
призводить до зростання трансакційних витрат.
У минулому практика заготівлі й закупівлі продукції
сільського господарства супроводжувалася серйозними недоліками. Плани закупівель формували на один
рік, які змінювалися шляхом доведення сільськогосподарським підприємствам додаткових обсягів реалізації.
Ця обставина перешкоджала здійсненню довгострокового планування виробничої діяльності.
Нині більшість учасників агропродовольчого ринку
намагаються встановити довгострокові господарські
зв'язки з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, що дозволить усім учасникам товароруху планувати свою діяльність.
Фермери та контрактори вдаються до системи контрактації з різних причин. Перш за все вони прагнуть
убезпечити себе від невизначеної ситуації на ринках
окремих товарів. Переробники продукції, а в кінцевому
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рахунку і споживачі зацікавлені в отриманні уніфікованих товарів стандартної якості. Контракти є засобом,
який дозволяє задовольняти запити споживачів. З іншого боку, через контракти фермери можуть скласти уяву
про споживчі пріоритети.
ВИСНОВКИ
У використанні системи контрактації фермери вбачають можливість стабілізації своїх доходів. Вони отримують вигоду від наявності гарантованого ринку збуту і цін, маючи доступ до технологічних новинок і перекладаючи значну частину витрат на контрактора. Переробні фірми укладають контракти з метою забезпечення однотипності продукції. Ця форма взаємодії з
фермерами дозволяє їм домагатися скорочення витрат
при переробці, пакуванні і сортуванні продукції, зниження роздрібних цін, але водночас підвищує величину
прибутку контракторів.
У сфері обігу сільськогосподарської продукції виробник — традиційно більш слабка сторона. Це пояснюється специфікою сільськогосподарського виробництва, оскільки воно залежить від погодних умов та інших
випадкових факторів (наприклад, хвороби і шкідники
рослин). Тому основне завдання договорів, і перш за все
контрактації — підвищити рівень правового захисту
виробника-продавця з метою вирівнювання його економічних можливостей із можливостями покупця.
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В статье рассматриваются стратегические аспекты ведения современного бизнеса. Обоснована необходимость промышленной компании в выборе эффективной управленческой концепции, фундаментальным принципом которой является формирование системы корпоративной социальной ответственности,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время современное общество демонстрирует внутреннюю исчерпанность идеи неуклонного прогресса, связанной с непрерывным ростом производства,
что приводит к глобальным проблемам и обострению антигуманных тенденций в мире, кризису человека, который
характерен для всех социальных систем. Социальная деятельность предприятия и его деловая репутация взаимосвязаны между собой, поэтому на данном этапе развития
производственных отношений вопрос социальной ответственности бизнеса выдвинут на первый план. Компанию,
которая гарантирует качество и безопасность реализуемой продукции и услуг, инвестирует социальные программы, тем самым обеспечивая социальные гарантии своим работникам, в перспективе ожидает благоприятное социальное окружение, а вследствие этого и устойчивое финансово-экономическое положение.
Феномен социальной ответственности бизнеса уже
давно привлекает внимание социологов, экономистов, политологов, специалистов в области стратегического маркетингового управления, а также самих предпринимателей. Сегодня социально-этический маркетинг становится
новой составляющей концепции функционирования промышленных компаний, для которых социальные инициативы приобретают определенную значимость в числе факторов, предопределяющих их прибыльность и коммерческий успех.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Практика корпоративной социальной ответственности является предметом многочисленных споров и критики. Защитники утверждают, что имеется ее прочное экономическое обоснование и корпорации получают многочисленные преимущества от того, что работают на более
широкую и продолжительную перспективу. Критики спорят, что социальная ответственность уводит в сторону от
фундаментальной экономической роли бизнеса.
Анализ научной литературы позволяет выделить два
основных подхода к изучению социальной ответственности бизнеса. С одной стороны, это концепция М. Фридмана, которая опирается на формальную рациональность.
С другой стороны, исследователи опираются на субстантивную рациональность, признавая, что социальная ответственность бизнеса не сводится к голому экономическому интересу. Сложный характер данной научной категории подтверждает необходимость дальнейших исследований в этом направлении.
Вопросам изучения сущности понятия "социальная ответственность бизнеса", практическому использованию
механизмов социально-этического маркетинга посвящены
работы целого ряда зарубежных и отечественных ученых:
Аверина А. Н., Алехиной И., Кричевского Н. А., Нещадина А. А., Райхельда Ф., Саттона Д., Котлера Ф., Портера
М., Фридмана М., Хендерсона Д. и других, однако методическим аспектам формирования социального капитала до-
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верия и справедливости в условиях функционирования общей системы маркетинг-менеджмента промышленной компании, фундаментальным принципом которой является
повышение стоимости бизнеса, уделено не достаточно внимания.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Еще в начале 70-х гг. XX века на Западе возникла теория корпоративного эгоизма (М. Фридман, Д. Хендерсон),
объяснявшая суть взаимоотношений бизнеса и общества.
Современная концепция социально ответственного бизнеса рассматривает взаимодействие бизнеса, общества и государства в целом. В свете новых технологий, изменения
роли государства и выхода новых игроков на мировую сцену появляются новые возможности, требования и ограничения. Именно поэтому под влиянием рынка и общества
все сильнее возрастает роль и ответственность бизнеса, у
которого получение прибыли в качестве основной цели не
может больше служить оправданием для игнорирования
норм, ценностей и стандартов корпоративного поведения
предприятий. От современного бизнеса ожидают, что он
станет ответственно использовать общественные ресурсы,
действуя не только во благо своих компаний, но и всего
общества.
Целью статьи является исследование стратегических
аспектов ведения современного бизнеса. Отсутствие комплексного подхода к формированию системы корпоративной социальной ответственности, интегрированной в общую систему маркетинг-менеджмента промышленной
компании позволяет говорить об актуальности данной
проблемы.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Во многих общественно-политических концепциях и
философских взглядах на общество признается как значение материального производства и возникающих при
этом объективных общественных отношений, так и необходимость центральной идеи, объединяющей разные элементы общества в единое ценное. Современное философское знание обращает внимание на анализ социального
процесса, в котором участвуют люди, вещи и идеи. В вещах социальный процесс обретает устойчивость своего
бытия, люди являются движущей силой исторического
процесса, а идеи в качестве связующего начала придают
смысл предметной деятельности человека и объединят
людей и вещи в единое целое.
Филантропия как социокультурный феномен известна с незапамятных времен. Слово "филантропия" в буквальном переводе с греческого языка означает человеколюбие. Исторически это обширное понятие охватывает все
виды добровольной помощи нуждающимся людям, но сегодня основным синонимом к слову "филантропия" чаще
всего выступает благотворительность. Как в Украине, так
и за рубежом понятие филантропии охватывает большое
число самых разнородных социальных явлений — от адресной помощи частного лица до широкомасштабного "социально ориентированного бизнеса" крупных коммерческих компаний.
Более широкие возможности для занятия филантропией имеют различные благотворительные фонды. Большинство зарубежных благотворительных фондов было основано в свое время крупнейшими предпринимателями такими, как Н. Рокфеллер, Д. Карнеги, Г. Форд и другими.
Такие фонды занимаются распределением грантов, направленных, как правило, на развитие культуры и науки.
Они финансируют деятельность некоммерческих организаций, занимаются поддержкой долговременных социальных программ. Еще одну из форм крупной благотворительной деятельности — корпоративную филантропию
называют стратегическим социальным предпринимательством или социальным инвестированием. Такая филантропия строится на основе маркетинговых исследований с
возможностью контролировать пожертвованные средства,
с учетом ожиданий конечного результата. К примеру, на
Западе давно прослеживается такая тенденция: чем больше коммерческий банк жертвует на благотворительные
нужды, тем большее число новых вкладчиков он приобретает, так как готовность жертвовать — доказательство
кредитоспособности финансовой структуры. К разновидности долговременных социальных инвестиций можно от-
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нести также инновационную или венчурную филантропию. Это филантропия экспериментальная, использующая
приемы маркетингового управления, стратегического планирования в социальной сфере. К примеру, жертвуя сегодня деньги на образование, компания-донор рассчитывает получить для себя в будущем высококлассных специалистов.
Мы живем в эру инноваций, роста свободных рынков
и мировой экономики. Новым принципом современной
этики бизнеса является принцип социальной ответственности, о котором всерьез стали задумываться в Украине
не так давно. Если юридическая ответственность — это
нормы и правила поведения, определенные в законодательном порядке, то социальная ответственность означает следование духу, а не букве закона. Социальная ответственность бизнеса или корпоративная социальная ответственность — это концепция, отражающая добровольное
решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и защите окружающей среды. Корпоративная социальная ответственность базируется на взаимодействии с
заинтересованными сторонами: служащими, акционерами,
инвесторами, потребителями, правительственными организациям. Таким образом, одна из важнейших задач корпоративной социальной ответственности — налаживание
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами
с тем, чтобы максимально учесть их интересы в своей последующей деятельности.
Общепринятого определения социальной ответственности бизнеса в международной практике не существует,
что дает повод понимать термин "корпоративная социальная ответственность" каждому по-своему. По нашему
мнению, социальная ответственность бизнеса — это влияние бизнеса на общество и ответственность тех, кто принимает данные бизнес-решения. Просчитать все последствия одного решения просто невозможно, поэтому корпоративная социальная ответственность — это не правило, а этический принцип, который должен быть задействован в процессе принятия управленческого решения.
В последние годы социальную ответственность в бизнесе стали прямо называть "социальным преимуществом"
компании. Эту идею впервые высказал профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер, указывая на то, что
социальные программы сегодня используются компаниями в основном с рекламной целью. Критики реализации
принципа социальной ответственности корпораций утверждают, что социальные и экономические цели компании
четко различаются между собой, поэтому расходы на социальные программы являются издержками с точки зрения достижения экономических результатов. С другой стороны, идя по пути реализации социально ответственного
бизнеса, компании могут усилить свои конкурентные позиции за счет улучшения качества бизнес-среды, где разворачивается их деятельность. В свою очередь, по мнению
М. Портера, использование филантропии как конкурентного преимущества компании позволяет связать социальные и экономические цели и улучшить долгосрочные
перспективы ее развития.
Как гласит словарь иностранных слов: "филантропия
— это человеколюбие, забота об улучшении участи всего
человечества". Ещё античные писатели заметили, что богатые люди испытывают гораздо большее наслаждение не
от того, что получают, а от того, что дают. Тем не менее,
известный бизнесмен и политик конца XIX столетия Сесил Родс, отмечает: "Чистая филантропия очень хороша,
но филантропия плюс пять процентов годовых — еще лучше".
Изучение практики ведущих зарубежных компаний
свидетельствует о том, что инвестиционное вложение в
каждый социальный проект приносит не только социальные выгоды обществу, но и улучшает конкурентоспособность самого предприятия. В этом случае социальная
деятельность компании становится по-настоящему стратегической. К сожалению, необходимо отметить, что подходы маркетинг-менеджмента большинства отечественных компаний пока еще мало изменились в соответствии с
новыми идеями.
Перед современными промышленными компаниями
стоят задачи обеспечения прочных позиций во внутренней и внешней экономике, что создает основу устойчивого развития. В условиях глобализации и открытости рын-
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ков такие возможности в значительной мере зависят от
уровня конкурентоспособности компаний. Конкурентоспособность сегодня определяется эффективностью использования не только производственных активов и денежных ресурсов, но и нематериальных активов компаний,
качеством управления нефинансовыми рисками.
Деятельность, которую характеризуют нефинансовые
показатели, отражает широкий круг вопросов, среди которых можно отметить: качество маркетинг-менеджмента; корпоративную культуру; этику бизнеса; результативность социальных инвестиций, связанных с развитием персонала и созданием благоприятной бизнес-среды функционирования предприятия. Эти факторы в большей степени влияют на формирование его деловой репутации, что
имеет вполне определенные экономические последствия.
Социальная ответственность тесно связана с устойчивым развитием, т.к. общей целью социальной ответственной организации должен быть вклад в устойчивое развитие. Ответственность организации за принимаемые ею решения проявляется посредством обеспечения этичного поведения, которые в свою очередь способствуют устойчивому развитию и росту благосостояния общества.
На наш взгляд, социально ответственная промышленная компания, действующая согласно принципу устойчивого развития, имеет ряд преимуществ перед остальными компаниями. Корпоративная социальная ответственность позволяет ей:
— продемонстрировать всем заинтересованным сторонам приверженность маркетинг-менеджмента предприятия требованиям социальной ответственности;
— повысить имидж компании, получить конкурентные
преимущества при выходе на новые рынки;
— управлять экономическими и социальными рисками;
— улучшить условия труда, повысить мотивацию персонала, моральный климат в коллективе;
— привлечь новые инвестиции в качестве социальноориентированной компании;
— интегрировать систему управления социальной ответственностью в общую систему маркетинг-менеджмента предприятия.
Корпоративная социальная ответственность — это
способность к социальному взаимодействию власти, бизнеса и общества. Существует широкий спектр подходов
к трактовке концепции социально ответственного бизнеса. С одной стороны, это теория корпоративного альтруизма, которая гласит, что компании обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества жизни людей, а с
другой — теория корпоративного эгоизма (М. Фридман,
Д. Хендерсон), утверждающая, что бизнес ответствен
только за увеличение дохода своих акционеров, а социальная ответственность корпорации заключается в выполнении социальных обязательств, которые государство
налагает на бизнес. Американский экономист наиболее
четко описал подход к реализации социальной политики
и главное — произвел расстановку сил, направленных на
достижение успеха корпоративной социальной политики. Тем не менее, рассмотрение государства как основного субъекта и движущей силы корпоративной социальной политики не позволило М. Фридману увидеть значение общественного запроса как основы конкуренции
между компаниями.
Концепцию социально ответственного бизнеса современной промышленной компании, на наш взгляд, можно
сформулировать следующим образом: бизнес должен не
только заботиться о прибыли и уплате налогов на решение государством социальных задач, но и разделить с обществом ответственность за социальную несправедливость, экономическое неравенство и экологические проблемы, осуществляя комплекс социальных программ в
приоритетных для него направлениях.
Опыт ведущих мировых корпораций показывает, что
главным пунктом социально ответственной деятельности
компаний является социальный отчет. Отчетность о расходах на социальные проекты не только существенно улучшает имидж компаний в глазах клиентов, но и привлекает
к ним внимание инвесторов, что в свою очередь приводит
к пониманию необходимости раскрытия в приложениях к
бухгалтерским отчетам корпоративной информации о проводимых социальных мероприятиях.

www.economy.in.ua

Социальная отчетность в широком понимании — это отчеты компании, включающие информацию не только о результатах экономической деятельности, но социальные и
экологические показатели. Корпоративный социальный отчет — это публичный инструмент информирования акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов, общества о том,
как и какими темпами компания реализует заложенные в
своих стратегических планах развития цели в отношении
экономической устойчивости, социального благополучия и
экологической стабильности. Содержащаяся в социальных
отчетах информация свидетельствует о приверженности таких компаний концепции корпоративной ответственности,
которая включает в себя заботу не только о своих работниках, но и участие в социально-экономическом развитии территории своего присутствия. Многие компании относятся к
расходам на социальные проекты как к социальным инвестициям, направленным на улучшение качества жизни, совершенствование механизмов социально-экономического развития регионов присутствия предприятий, что создает благоприятные условия для развития бизнеса.
Социальный отчет является одним из инструментов
повышения качества корпоративного управления, включая планирование, мониторинг и оценку деятельности компании. Одновременно он может служить средством повышения прозрачности деятельности компании и улучшения
диалога с социальными партнерами. Также социальный отчет является способом общения компании с динамично меняющейся окружающей средой, позволяющим предпринимать своевременные и адекватные действия по снижению
и предупреждению коммерческих и социальных рисков.
На наш взгляд, отчетность современных промышленных компаний должна строится на принципах прозрачности, демонстрируя взаимодействие компании с обществом:
в экономической сфере — включающей в себя, кроме финансовых показателей основной бухгалтерской отчетности, данные о производительности труда, создании новых
рабочих мест, затратах на креативное образование, расходах на инновационные технологии и научные исследования; в социальной сфере — сведения о безопасности производства, условиях труда, охраны здоровья и окружающей среды, соблюдении прав человека. Отчетность в подобном информационном формате, как инструмент управления репутацией, может служить характеристикой экологической, социальной и экономической эффективности компании, создавая ей конкурентные преимущества.
Усилению конкурентного преимущества, по нашему глубокому убеждению, способствует также понимание социальной ответственности бизнеса промышленными компаниями
как политики не одноразовых социальных проектов, а длительного и непрерывного процесса конструктивного и взаимовыгодного взаимодействия топ-менеджмента со всеми
заинтересованными сторонами: наемными работниками, клиентами, общественными организациями и органами власти.
Значительная часть отечественного промышленного
бизнеса стала осознавать воздействие социальной стабильности в обществе на экономические результаты деятельности компаний. Качество и эффективность оказания социальных услуг промышленной компанией, в свою очередь,
зависит от социальной политики предприятия: формирования стратегии участия в социальных проектах; контроля
социального инвестирования; разработки кодекса, включающего конкретные обязательства компании по отношению
к своим сотрудникам, инвесторам, клиентам и добровольные инициативы в области благотворительности.
Для достижения социальной стабильности, на наш
взгляд, необходимо социально ответственное участие компании в жизни общества по целому ряду вопросов:
— развитие науки, образования, технологии и инноваций, экологического менеджмента;
— природоохранная деятельность, поддержка культуры и спорта;
— благотворительная и спонсорская деятельность.
Бизнес, основной целью которого является получение
прибыли, должен решать и социальные задачи. При этом,
социально-ответственный бизнес должен восприниматься не как благотворительность, а как целенаправленная деятельность, направленная на формирование: стабильности в обществе; социальной защищенности его членов; активное взаимодействие с обществом; осмысленное влияние на политику властных структур, которое содействовало бы стабилизации экономики. Польза от социально от-
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ветственного бизнеса для общества, на наш взгляд, очевидна. Грамотно вложенные средства в социальные программы, реальная помощь обществу, приносят пользу и
самому бизнесу. Главный актив, который приобретает социально ответственная компания — высокую репутацию
и доброе имя. Кроме того, высокая социальная репутация
компании косвенно приносит и коммерческую пользу —
вызывая доверие к бизнесу, приносит ему новые возможности:
— позитивное влияние на рынок потребителей (содействие развитию спорта, поддержка одаренных детей, помощь ветеранам привлекают потребителей товаров данной
компании);
— капитализация акционерного капитала (акции компании с устойчивой социальной активностью быстрее находят своих покупателей);
— увеличение интеллектуального капитала (компания,
проводящая стабильную внутреннюю социальную политику, выглядит привлекательной на рынке труда);
— наращивание инвестиционного потенциала (использование публичной социальной отчетности способствует
развитию интереса со стороны потенциальных инвесторов);
— расширение партнерских связей в бизнес-среде
(осуществление социальных проектов выполняет рекламную роль, способствует созданию позитивного имиджа
предприятия).
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В современном мире все большее влияние на репутацию и имидж организации оказывает занимаемая ею социальная позиция. Оценивая ее деятельность, общество
рассматривает не только производственные и финансовые
показатели, но и то, как организация ведет свою деятельность, насколько ее деятельность соответствует интересам других участников рынка, а также общества в целом.
Социальная зрелость субъектов управления определяется степенью сформированности их социальной ответственности. Именно ее развитие выступает показателем,
наличие которого позволяет обеспечить не только экономическую эффективность организации, но и ее социальное развитие. Социальная ответственность представляет
собой как реализацию своих экономических интересов и
целей, так и учет социальных последствий воздействия деловой активности на собственный персонал, потребителей
и конкурентов. Компания социально ответственна, когда
она максимально увеличивает прибыль, не нарушая законов и норм государственного регулирования, а также вносит определенный позитивный вклад в решение социальных проблем. При этом хотелось бы отметить, что руководители и менеджеры современных промышленных
компаний все больше осознают позитивное воздействие
социально ответственного поведения на достижение не
только стратегических, но и финансовых целей своего бизнеса.
К главным преимуществам социально-ответственной
политики компании можно отнести укрепление деловой
репутации и имиджа компании. Социально ответственная
практика компании в реализации социальных внутренних
и внешних проектов делает ее деятельность более открытой и прозрачной для общества; устанавливает партнерские связи с другими участниками рынка, тем самым снижая рекламные издержки и закрепляя квалифицированные кадры в компании. Социально ответственное ведение
бизнеса находит непосредственное отражение в повышении качества управления компанией. Промышленные компании, придерживающиеся социально-ответственной
практики ведения бизнеса, получают ряд дополнительных
конкурентных преимуществ таких, как повышение производительности труда персонала; сокращение операционных затрат; увеличение продаж; рост лояльности клиентов; повышение инвестиционной привлекательности. Вовлечение компании в систему социальной отчетности расширяет возможности участия в международном бизнесе;
привлечения дополнительных инвесторов, что в конечном
итоге ведет к увеличению стоимости бизнеса.
Множество разнообразных категорий благотворителей преследует своей филантропической деятельностью
самые различные цели. Возможно, не все полностью бескорыстны, но и прохожий, ссыпающий последнюю мелочь
в ладонь нищего, и крупная промышленная компания, ка-
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залось бы, пускающая миллионы на ветер, — все вместе
делают одну большую важную работу по изменению жизни общества к лучшему.
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THE USAGE OF THE MARKETING IN THE TOURIST BRUNCH COMPANIES

У статті розкриваються особливості використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі.
На прикладах Івано-Франківської області продемонстровано застосування інноваційних маркетингових підходів у туристичній галузі. Визначається ефективність розвитку зеленого та екотуризму, а також
застосування передових інформаційних технологій у маркетингових цілях.
The features of the usage of the marketing in the tourist brunch companies are analyzed in the article. The
applying of innovation marketing approaches in tourist brunch is demonstrated on the example of IvanoFrankivsk region. The effectiveness of the green and ecotourism development, the modern information
technologies applying is determined in the marketing purposes.
Ключові слова: маркетинг, туристична галузь, інноваційний процес, зелений туризм, інтерактивність.
Key words: marketing, tourist brunch, innovation process, green tourism, interactivity.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність сучасного туристичного продукту, темпи
його розвитку визначаються інноваційною активністю і виробництвом товарів "ринкової новизни", які або задовольняють абсолютно нову потребу, або істотно розширюють
круг споживачів. Прийняття позитивного рішення споживачами щодо купівлі товарів-новинок може бути сформоване у
тому випадку, коли здійснюються маркетингові заходи щодо
формування позитивного іміджу, інтересу, думки про товар;
ознайомлення з перевагами цієї послуги-новинки. Процес
прийняття рішень буде набагато швидшим у тому випадку,
коли туристичні підприємства доведуть до клієнта усі вищезазначені аспекти щодо туристичної послуги.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі є сферою зацікавлення багатьох українських науковців таких, як Л.Г. Агафонова, Е.Н. Бобарикіна,
М. Долішній, Н.А. Зайцева, М.П. Мальська, С.В. Мельниченко, Т.І. Ткаченко та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою нашого дослідження є визначення актуальності
та ефективності використання маркетингу у туристичній
галузі та визначення подальших кроків до оптимізації цього процесу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Утвердження туризму як масового соціального явища
поклало початок формуванню відповідної сфери економіки. На сьогодні в достатній кількості відсутні інноваційні механізми розвитку існуючої системи туризму, найбільш слабкою ланкою організаційно-економічного механізму управління економікою є управління інноваціями. В умовах ринкової економіки інновації мають сприяти інтенсивному розвитку економіки, забезпечувати прискорення впровадження у виробництво останніх досягнень науки і техніки, повніше задовольняти споживачів у різноманітній високоякісній продукції і послугах.
Інноваційний менеджмент є поєднанням різних функцій
(таких як маркетинг, планування, організація, розробка,
контроль). Основними завданнями інноваційного менеджменту є вивчення стану сфери господарської діяльності і
господарських систем, що здійснюють нововведення; вивчення самої специфіки інноваційного процесу [5].
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Оскільки маркетинг туристичний — це система координації діяльності туристичного підприємства в процесі
розробки, виробництва, реалізації туристичного продукту
та послуг з метою отримання максимального прибутку шляхом найбільш повного задоволення споживача, то буде доцільним впровадження інноваційного маркетингу. Інноваційний маркетинг перш за все стосується товарів нових у
відношенні до існуючих на ринку, а також принципово нових товарів [3].
Форми впровадження нововведень можуть бути різні,
фахівці розділяють їх на еволюційні і радикальні. До них
входять збереження і оновлення існуючих функцій, перегрупування складників системи, зміна елементів існуючої
системи, зміна концепції і результатів системи.
Інновації в туризмі, природно, впливають на стан усієї
галузі в цілому. Вони змінюють такі основні характеристики галузі: обсяг продажів (у цьому випадку нових туристичних брендів); поточні витрати підприємства, що займається
інноваціями; обсяг створеного і діючого майна; чисельність
фахівців, що зайняті в проектуванні і впровадженні нового
туристичного продукту на ринок; тривалість впровадження нововведень і їх освоєння споживачам.
Інновації є основним засобом підвищення вартості суб'єкта і реального сектору в цілому, у нашому випадку — сектору туризму. Чим більший потенціал нововведень, тим
більший очікуваний реальний прибуток.
Тому будь-якому менеджерові туристичного бізнесу
необхідно знати, що саме при відборі нововведень можуть
з'явитися новації, абсолютно нові форми роботи. При проведенні досліджень нововведень необхідно дотримуватися
таких принципів: 1) принцип важливості; 2) принцип заповнення наявного вакууму; 3) принцип заміщення старих
розробок [4]; 4) принцип мінімуму капітальних вкладень;
5) принцип обов'язкової затребуваності; 6) принцип перспективи і можливості розвитку [5].
Інновації в індустрії туризму, своєчасне реагування туристичних підприємств на нові технологічні зміни в різних
сферах діяльності, що суміжні з туризмом, здатність до
створення нових методів роботи і вдосконалення результатів діяльності визнані необхідною умовою конкурентоспроможності підприємств, їх стратегічного розвитку.
До критеріїв успіху застосування інновацій у туризмі
слід віднести необхідність співпраці учених і керівництва
туристичних підприємств у процесі розробки і впровадження інновацій; об'єктивний відбір інноваційних програм,
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ефективну кадрову політику; готовність до практичного
використання інновацій [7].
У тих підприємствах, у яких впровадження інновацій
принесло значущі результати, керівництво вищої ланки надає
велике значення дослідницькому процесу. Успіх можливий
тоді, коли вчені і керівництво готові до значного ризику. Процес, що веде до успішних нововведень, пов'язаний не з рішенням другорядних виробничих проблем, а з довгостроковими, стратегічними цілями, що виражаються як в соціальноекономічному напрямі, так і у напрямі технічного розвитку.
Цілями інноваційних проектів є розробка і втілення нової
моделі культурної діяльності в регіоні шляхом створення інтерактивної зони спілкування з проблем культури і мистецтва
древніх суспільств і цивілізацій і їх впливу на сучасний світ.
Для цього передбачається вирішення таких завдань, як: 1) розробка електронної версії туристичних турів; 2) формування
інформаційно-пошукового і навчально-контрольного блоку
знань із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій і
засобів телекомунікації і впровадження його в систему створення різних рівнів і форм (дошкільне, позашкільне, середнє і
вище) [1]; 3) забезпечення через Інтернет доступу до унікальної художньої спадщини древніх культур масовому споживачеві; 4) популяризація унікальних пам'яток мистецтва минулого; 5) інтенсифікація культурних і громадських зв'язків на
міжрегіональному і міжнародному рівнях [2].
На базі інноваційних центрів передбачається створення бюро для організації культурного туризму, яке займатиметься розробкою туристичних маршрутів по області, регіону і за його межами з обліком насамперед завдань пропаганди природної й історико-культурної спадщини. Під час
піших, автомобільних, водних, кінних і інших екскурсій і
походів, окрім пізнавального відпочинку і розваг, під керівництвом досвідченого інструктора-фахівця може вирішуватися проблема пошуку нових і контролю за збереженням
вже відомих пам'яток природи, історії і культури [6].
Ми вважаємо, що нині цей вид активного відпочинку і
розваг може стати одним з найдешевших і найдоступніших
видів туризму насамперед для українських громадян.
До складу центру можуть входити не лише комплекси,
що розташовані на його території. На його базі цілком можлива організація різних походів, експедицій, екскурсій
різних категорій складності і тривалості за часом. Центр
може мати в розпорядженні власні філії або укладати договори з власниками "будиночків у селі" (агротуризм), сезонних або цілорічних туристичних баз у віддалених районах регіону або області, у якій він розташований ("будиночки рибалки і мисливця", екологічний туризм) [8].
Володіючи різноманітними ресурсами, інноваційні туристичні центри мають більше можливостей створювати
оригінальні турпродукти, а також працювати з різними за
складом категоріями населення.
Основою розважального напряму інноваційного туристичного центру, ми вважаємо доцільно обрати культурний
туризм як один з найбільш універсальних, поширених і перспективних видів туризму.
Проте його необхідно поєднувати з усіма іншими різновидами сфери туристичної діяльності. Так стає можливо
вирішувати відразу декілька завдань — освітньо-виховного, оздоровлювального, рекреаційно-відновлювального характеру, а також проблем збереження, вивчення і використання природної й історико-культурної спадщини.
Сьогодні, ми вважаємо, Україні необхідно приєднатися
до реалізації концепції стійкого розвитку. Згідно з цією концепцією, люди повинні дотримуватися законів природи і
змінити своє споживче ставлення до неї на визнання її
цінності: з одного боку, мають бути враховані інтереси людей, їх бажання створити для себе прийнятні умови існування, з іншого — людські спрямування слід обмежити рамками природних законів. Щоб реалізовувати ці принципи на
практиці, потрібні люди з новим мисленням. Саме тому у
всьому світі останнім часом все більше уваги приділяється
освіті в галузі довкілля. У "Концепції стійкого розвитку
України" виділений розділ "Екологічна освіта, екологізація
суспільної свідомості". У ньому особливо наголошується на
формуванні усіма доступними засобами екологічного
світогляду громадян України, насамперед дітей [10].
У багатьох країнах, у тому числі і в Україні, останніми
роками екологічне виховання і освіту відносять до однієї з
найважливіших державних проблем. Першим ступенем цих
систем є дошкільне виховання і освіта. У цьому віці формуються основи світогляду людини, її ставлення до навколишнього світу. У зв'язку з цим, поза сумнівом, одним з найваж-
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ливіших в освітньо-виховній діяльності інноваційного туристичного центру може бути розвиток екологічного напряму.
Екотуризм динамічно розвивається протягом останніх
років в усіх регіонах світу. Його річний ріст оцінюється від
10 до 30%, а частка в доходах від міжнародного туризму
досягає 10—15% [9]. Існують десятки визначень екологічного туризму, єдиної дефініції не існує через те, що, по-перше, цей напрям туризму новий, а по-друге, надзвичайно суперечливий.
На нашу думку, широке застосування екологічного туризму дозволить туристичним підприємствам вирішити питання щодо задоволення потреб клієнтів, а також на рівні
держави — створення робочих місць.
Розпочинати розвиток екологічного сектору туризму
необхідно з простого та наявного — дії сектору сільського
зеленого туризму. Екологічний і, як наслідок, сільський зелений туризм відіграє величезне соціально-економічне значення в масштабах країни.
Саме тому доцільно було б класифікувати регіони України залежно від наявних туристичних ресурсів: 1) регіони, які
володіють величезними туристичними ресурсами, у яких зелений туризм повинен бути домінуючою галуззю регіональної економіки. Насамперед до цієї групи слід віднести території, на яких розміщені національні природні парки України — основні природоохоронні, рекреаційні, культурноосвітні, науково-дослідні установи, які є національним надбанням, дорогоцінними скарбами природної та історикокультурної спадщини українського народу. Їх створюють для
збереження, відтворення та ефективного використання неповторних природних територій, аналоги яких втрачені або
трансформовані людиною; 2) регіони, які володіють багатими туристичними ресурсами, але в яких зелений туризм повинен розвиватися на рівні з іншими галузями; 3) регіони, які
володіють туристичними ресурсами, але в яких розвиток зеленого туризму буде залежати від розвитку інших галузей.
Соціально-економічне значення сільського зеленого
туризму на регіональному рівні величезне. Насамперед воно
стосується добробуту сільського населення. Практично в
усіх регіонах України дуже гостро стоїть проблема безробіття в сільській місцевості. Сільський туризм створює нові
робочі місця, тим самим впливає на вирішення проблеми
бідності населення.
Сучасний туризм характеризується підвищенням інтерактивності, тобто туристи і відвідувачі вже не задоволені
роллю тільки глядачів і слухачів — пасивних споживачів.
Тому дуже важливим є залучення їх до пізнавально-виховного процесу в ролі учасників.
Туристичний маркетинг, на нашу думку, має свою специфіку. Він є комплексом певних функцій, що здійснюються туристичним підприємствам в цілях розширення ринку
збуту її туристичного продукту і послуг. Туристичний маркетинг має три основні цілі:
1) збереження традиційного ринку;
2) розвиток і збільшення нового ринку;
3) зменшення впливу сезонності.
Щоб правильно провести маркетингове дослідження в
галузі туризму, слід йти за такою простою схемою: 1) бажання споживачів; 2) дослідження ринку; 3) дотримання
прибутку шляхом впровадження нових форм і задоволення
бажань покупців.
Після правильно проведеного маркетингу, розробки
інноваційного туристичного проекту і впровадження його
в життя, тобто доведення до споживача, слід оцінити соціальну ефективність інновацій (наскільки вони відповідають
потребам суспільства).
Туристична сфера в ідеальному варіанті повинна мати
спеціальну інноваційну інфраструктуру (національні парки,
культурно-розважальні центри, сучасні готелі, заміські клуби, дороги, транспорт).
Велике значення на сучасному ринку турпродуктів має
програмне обслуговування — комплексне представлення
певного набору послуг клієнтам, які мають одну мету: знайомство з новими місцями або певними пам'ятками старовини
або природи, навчання, самовираження, просто задоволення цікавості за допомогою добре організованої подорожі.
У зв'язку з конкуренцією на ринку, яка постійно зростає, більшість туристичних підприємств пропонують клієнтам
саме комплексне обслуговування, тобто певний набір запланованих послуг. У ці послуги входять: гідне проживання, добре організовані дозвілля і розваги, різноманітне харчування,
спорт у формі конкретної програми, відмінні за формою і
змістом екскурсії, доступний і зручний транспорт [11].

Економiка та держава № 1/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Ще однією новинкою в сучасному українському туризмі є автоматизація, або створення пошукових баз даних. Система "Тури" створена спеціально для тісного контакту потенційних клієнтів з туроператорами. Створено
єдине інформаційне поле, у якому кожен швидко може
вирішити свої проблеми. На сотнях інтернет-майданчиків
відбувається спілкування туристів з менеджерами в режимі прямого ефіру. Вирішується головне завдання комплексної автоматизації усіх ланок у туризмі. Ми вважаємо, що таким чином вирішується головна проблема в сучасному туризмі — оперативна взаємодія між усіма учасниками угоди. Розділ "Листування" вбудований у кожну
заявку. Клієнт заходить на сайт, вибирає собі тур, входить в прямий контакт з туроператором, домовляється
про подробиці подорожі і основні її умови — і угода зроблена.
Як свідчить європейський досвід, що активно перебирається вітчизняними туроператорами Івано-Франківської
області, практично усі туристичні підприємства розробляють свої власні інформаційні системи. У 1993 р. на конференції Асоціації дослідження подорожей і туризму д-р
Шеддон з Університету шт. Гавайї (США) представила доповідь на тему "Питання розробки інформаційних систем:
європейська перспектива". У цій доповіді підкреслювалася роль національних туристичних організацій у наданні і
розподілі інформації про туристичні центри, а також аналізувалося п'ять європейських систем. Однією з них є
інформаційна система про туристичний центр, розроблена Радою з туризму Данії. У систему входить головний мінікомп'ютер, що з'єднаний із сотнями користувачів у режимі
реального часу. Ця система поєднує дані про 15 тис. туристичних продуктів у всій Данії, а також відомості про основні закордонні ринки. Користування системою
здійснюється на безкоштовній основі, тому що Рада з туризму Данії вважає, що інформаційна система поліпшує її
конкурентне становище і збільшує завантаженість туристичних підприємств. Однак, надаючи інформацію, система не здійснює бронювання.
У майбутньому Всесвітня туристична організація
планує створити мережу обміну туристичною інформацією ВТО. Дані, зібрані в цій мережі, повинні служити
ключовими елементами для поступової побудови формальної мережі, що буде з'єднувати різних власників
інформації (виробників і власників підприємств), що знаходяться на національному, регіональному і міжнародному рівнях.
ВИСНОВКИ
Становлення і розвиток інноваційної діяльності та наукове забезпечення туризму сприятиме створенню нових
оригінальних туристичних продуктів, комплексному використанню та збереженню навколишнього природного
середовища та культурної спадщини, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя, зміцненню міжнародного авторитету України як туристичної держави.
Центральним та місцевим органам влади з питань рекреації і туризму в найближчий термін необхідно вирішити
масштабні завдання щодо:
— створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
— забезпечення стимулювання розвитку туризму в депресивних регіонах;
— запровадження реальних механізмів стимулювання
будівництва і реконструкції готелів та інших об'єктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери;
— реалізації комплексу заходів для розвитку масового
внутрішнього туризму, зокрема молодіжного та дитячого, і
створення відповідної інфраструктури як чинника підвищення якості життя громадян України;
— сприяння розширенню діяльності міжнародних готельних мереж;
— використання пам'яток культурної спадщини для
розвитку інфраструктури туризму;
— розбудови туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та системи безпеки туризму;
— подальшого спрощення процедури отримання в'їзних віз
в Україну аж до повної відміни візового режиму для туристів з
країн ЄС, США та інших економічно розвинутих держав світу;
— створення прозорого та цивілізованого туристичного і курортного ринку.
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USING OF ENSEMBLE OF ALGORITHMS FOR CLUSTERIZATION OF CATEGORICAL DATA

У статті розглядається процес кластеризації категоріальних даних за допомогою ансамблю алгоритмів
кластеризації. Запропоновано модифікацію двоетапного алгоритму кластеризації. Ефективність запропонованого алгоритму протестовано на прикладі даних фізичних осіб.
The paper studies process of categorical data clusterization using the ensemble of algorithms of clusterization.
The modification of two-stage clustering algorithm is proposed. The research proves the effectiveness of given
algorithm using individuals' data.
Ключові слова: Ансамбль кластерів, мультиноміальна логістична регресія, двоетапний алгоритм кластеризації, неперервні змінні, категоріальні змінні.
Key words: ensemble of clusters, multinomial logistic regression, two-stage clustering algorithm, continuous
variables, categorical variables.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кластерний аналіз — задача розбиття заданої вибірки спостережень на підмножини, що називаються кластерами, так, що кожний кластер складається зі схожих
об'єктів, а об'єкти різних кластерів суттєво відрізняються. Задача кластеризації відноситься до статистичної
обробки, а також до широкого класу задач навчання без
учителя.
Навчання без учителя — один зі способів машинного навчання, при розв'язку яких досліджувана система
спонтанно навчається виконувати поставлену задачу,
без втручання з боку експериментатора. Навчання без
учителя часто протиставляється навчанню з учителем,
коли для кожного об'єкту наперед задається правильна відповідь і вимагається знайти залежність між стимулами та реакціями системи.
Використана термінологія:
Об'єкт спостереження — елементарна множина даних, з якою оперує алгоритм кластеризації.
Кожному об'єкту відповідає вектор характеристик,
атрибутів:
х = (х1, . ... ., хk)
де k — кількість окремих характеристик об'єкту, або
розмірність простору характеристик.
Множина всіх об'єктів (Х1, . ... . Хn), де Хі = (хі1, . ... , xid).
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Кластер — множина близьких одне до одного
об'єктів.
d(xi; хj) — "відстань" між двома об'єктами, результат застосування метрики, або квазі-метрики у просторі
характеристик.
Переваги та недоліки існуючих алгоритмів:
К-середнє — найбільш популярний метод кластеризації, був винайдений в 1950-х роках математиком Гуго
Штейнгаузом [5] та майже одночасно Стюартом Ллойдом [3]. Особливу популярність набрав після робіт Маккуіна [4]. Є інтуїтивно зрозумілим, більш швидким у
порівнянні з ієрархічними алгоритмами. Варто відзначити, що метод є більш орієнтованим на неперервні дані
та евклідову відстань. Більшість даних, що описують
фінансовий стан підприємств добре описуються за допомогою n — мірного нормального розподілу. В принципі, випадковий вибір центрів кластерів, що використовується за замовчуванням при використанні методу
К-середнє, прийнятний у даному випадку. Варто очікувати, що центри кластерів, незалежно від обраної їх
кількості, будуть розташовуватись еліптично. Кількість
спостережень буде вищою у центральних кластерах.
Вищенаведені висновки були зроблені, виходячи з попереднього уявлення про структуру даних. Зазвичай
кластерний аналіз і проводиться для складання такого
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Рис. 1. Результат роботи К-середнє за умови, що справжня кількість кластерів — чотири,
а обрана кількість для кластеризації — також чотири

попереднього, досить грубого уявлення про структуру
даних. За умови, що дослідник має початкову уяву про
структуру даних, то проведення кластеризації не надасть йому суттєвої інформації. В той же час, початкове уявлення про структуру даних може надати інформацію про кількість кластерів та їх стартові, орієнтовні
центри для використання алгоритму К-середнє. В той
же час, варто очікувати суттєвої різниці в результатах
кластеризації для підприємств різноманітних галузей,
регіонів. Отже, за умови наявності таких параметрів
результати алгоритмів кластеризації будуть більш
інформативними.
Використання алгоритму К-середнє для категоріальних даних є більш проблематичним.
Недоліки алгоритму [4]:
— Не гарантується досягнення глобального мінімуму сумарного квадратичного відхилення, а тільки одного
з локальних мінімумів.
— Результат залежить від вибору початкових
центрів кластерів, їх оптимальний вибір невідомий.
— Кількість кластерів треба знати заздалегідь. Початковий вибір кількості кластерів суттєво впливає на
результат.

Наприклад, за умови, що справжня кількість кластерів — чотири (див. рис. 1) було обрано кількість кластерів рівну двом для виконання алгоритму. В результаті
наступні спостереження будуть об'єднані у наступні
кластери (див. рис. 2).
Майже всі ієрархічні алгоритми кластеризації позбавлені недоліків К-середнє, проте вимагають набагато
більшого часу для виконання. Більшість статистичних
пакетів пропонують можливість ієрархічної кластеризації тільки для незначних об'ємів даних — до 1000 спостережень.
Зазвичай можливо використати попередню агрегацію, що призведе до суттєвого зменшення кількості аналізованих даних без втрати точності. Наприклад, при
відмінностях між значенням фінансових показників менше ніж на 1%, 0,1% ми вважаємо їх однаковими. Межа
для кожного показника може бути встановлена безпосередньо дослідником, виходячи з практичних міркувань.
Такий спосіб агрегації дозволяє швидко об'єднати об'єкти, характеристики яких близькі до середніх значень.
У випадку категоріальних змінних можна об'єднувати без
будь-якого попереднього аналізу об'єкти, що відрізняються тільки однією характеристикою [5].

Рис. 2. Результат роботи К-середнє за умови, що справжня кількість кластерів — чотири,
а обрана кількість для кластеризації — два
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X2
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0 25% 25%
X1
1 25% 25%
Рис. 3. Рівномірний розподіл спостережень
між кластерами
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1 1% 49%
Рис. 4. Розподіл спостережень з сильнокорельованими
параметрами
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Рис. 5. Розподіл прогнозів параметрів спостережень,
отриманих на основі мультиноміальних регресій

На основі низки подібних міркувань побудований
двоетапний алгоритм кластеризації, що реалізований у
пакеті SPSS. Важливою перевагою даного алгоритму є
можливість одночасного опрацювання як категоріальних так і неперервних даних.
Двоетапний алгоритм кластеризації:
Двоетапний алгоритм кластеризації — метод, розроблений для обробки дуже великих вибірок даних. Він
здатний оброблювати неперервні та категоріальні
змінні. Опис взятий з документації пакету SPSS. Алгоритм був розроблений на основі низки доповідей на конференціях [6, 7]. Він складається з наступних кроків:
— Попередня кластеризація.
— Обробки викидів (опціональний пункт. Може
ігноруватись дослідником у разі впевненості в чистоті
даних).
— Безпосередньо кластеризація.
Попередня кластеризація:
На етапі попередньої кластеризації використовується послідовний підхід до групування об'єктів. Спостереження оброблюються одне за одним та додаються до
існуючих кластерів чи утворюють нові в залежності від
відстані між кожним об'єктом та попередньоутвореними кластерами (відстань між об'єктами не завжди є Евклідовою відстанню — звичним уявленням про відстань,
а зазвичай залежить від специфіки досліджуваних даних).
В основі процедури лежить побудова модифікованого дерева характеристик. Таке дерево складається з
рівнів вузлів, а кожен вузол складається з окремих спостережень.
Вузли останнього рівня представляють кластери —
результат процедури попередньої кластеризації.
Вузли неостанніх рівнів використовуються для
швидкого віднесення кожного спостереження до певного кластеру.
Кожен вузол характеризується характеристиками,
на основі яких він сформований, кількістю спостережень, що його утворюють, середнім значенням та середньоквадратичним відхиленням кожної характеристики,
якими описуються спостереження.
Для кожного наступного спостереження, починаючи з кореневого вузла починається пошук найближчого
за кожною характеристикою. Відстань має бути не
більша, ніж порогове значення. У разі знаходження най-
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ближчого вузла на останньому рівні його значення
(кількість спостережень у кожному вузлі, середнє значення та середньоквадратичне відхилення за кожною
характеристикою) перераховуються.
У випадку незнаходження найближчого вузла
проводиться перебудова дерева з виділенням нових
вузлів.
Якщо у результаті кількість кінцевих кластерів отримується завелика для подальшої обробки ієрархічним
алгоритмом, то значення порогового значення має бути
збільшеним. Взагалі кажучи, найбільш оптимальною є
така максимальна кількість кластерів отримана після
першого етапу, що може бути оброблена ієрархічним
алгоритмом кластеризації.
Безпосередньо кластеризація:
Після отримання кластерів за результатами першого етапу, вони оброблюються ієрархічним алгоритмом
кластеризації. Кількість під кластерів, кластерів отриманих на першому етапі, суттєво менша ніж кількість
спостережень на початку, а отже ієрархічна кластеризація може бути виконана за прийнятний час.
Ієрархічна кластеризація — низка алгоритмів з наступною стартовою спільною ідеєю кластеризації:
Спочатку кожен об'єкт спостереження відноситься
до окремого кластеру.
Процедура кластеризації продовжується до тих пір,
доки всі спостереження не будуть об'єднані в один, або
будь-яке інше, наперед задане число кластерів.
Алгоритми ієрархічної кластеризації відрізняються способом, за яким на кожному етапі знаходиться
найближчий кластер для певного спостереження — означенням відстані між кластерами. Три найбільш популярні методи визначення відстані наведені нижче [8]:
.
У даному випадку кластери мають тенденцію бути
довгими та тонкими. У разі утворення одного кластеру
він буде еквівалентний мінімальному остовому дереву.
.
У даному випадку кластери мають тенденцію бути
компактними, приблизно рівними за діаметром.
.
В даному випадку отримуються кластери, що є проміжними варіантами між першим та другим варіантами.
Запропонована модифікація:
1. Усі дані мають бути агреговані до категоріальних
даних. Неперервні величини такі, як час, відстань, вага,
вартість мають бути приведені до певних груп.
2. Для кожної характеристики проводиться оцінка
мультиноміальної регресії.
Наприклад:
Початкова вибірка:

— вектор і-их характеристик кожного спостереження.
Отже,
. Тут опущено індекс
спостережень.
Припускаємо, що
.
Це є результатом пункту 1 та необхідною умовою
для використання мультиноміальної регресії.
Отримується прогноз кожної характеристик на основі інших характеристик, що описують кожне спостереження.
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Рис. 6. Результат роботи ансамблю алгоритмів без накладання обмежень

Рис. 7. Результат роботи двоетапного алгоритму без накладання обмежень

Рис. 8. Результат роботи двоетапного алгоритму з заданим числом кластерів, рівним 3

Спостереження, що були отримані як результати
прогнозів на основі мультиноміальної регресії в подальшому кластеризуються за допомогою двоетапного алгоритму кластеризації.
Інтуїтивне пояснення доцільності запропонованої
модифікації:
Наведемо інтуїтивне пояснення доцільності такого
методу. Уявімо, що в нас наявна змінна, що відображає
приналежність кожного спостереження до відповідного кластеру. В такому випадку ми могли б побудувати
модель, що оцінює ймовірність приналежності кожного спостереження до певного кластеру. Наприклад, це
можна було б зробити використовуючи мультиноміальну логістичну регресію.
Мультиноміальна логістична регресія фактично
являє собою К звичайних логістичних регресій. Кожна
регресія оцінює гіпотезу про те, чи спостереження належить до певного кластеру чи ні. Найбільш ймовірним
кластером є той, що отримав найбільшу ймовірність в
одній з оцінених регресій. Прогноз найбільш ймовірного кластеру для спостереження з заданими параметрами є логлінійною функцією від цих параметрів.
Недолік методу: метод показує погану результативність у разі некорельованості характеристик об'єктів.
Наприклад, нехай є об'єкти, що характеризуються двома параметрами Х1 та Х2, кожен з яких приймає два
значення 0 або 1 та вони є рівномірно розподіленими
(рис. 3).
У такому випадку кожен з чотирьох варіантів буде
обраний як центр кластеру. В той же час, для даного
прикладу жоден з алгоритмів кластеризації не зможе
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більш коректно агрегувати дані чотири кластери. Це
варто віднести до спільного недоліку алгоритмів без
учителя, що є менш точні, ніж алгоритми з учителем, та
слугують здебільшого для розвідувального аналізу.
Можна відзначити, що даний підхід неявно враховує кореляцію між змінними. Наприклад, нехай спостереження описуються двома параметрами та мають розподіл зображений на рисунку 4.
У результаті використання прогнозів на основі мультиноміальних регресій ми отримаємо наступний розподіл спостережень рис. 5.
У нашому випадку кількість значень кожного параметру рівна 2. А отже, кожна мультиноміальна регресія
є звичайною логістичною регресією. Отримані прогнози на основі регресій добре відображають те, як мали б
бути кластеризовані дані. Це добре зрозуміло у випадку двох змінних та двох значень у кожній з них. У випадку суттєвої кількості параметрів та значень кожного з них такі висновки були б важкодосяжні.
Можна зробити висновок, що використання запропонованої модифікації є певним аналогом використання відстані Махаланобіса як відстані між спостереженнями. Використання цієї відстані в алгоритмах кластеризації є особливо доречним при аналізі даних з високими рівнями кореляції між характеристиками [5].
Опис даних:
Практичне застосування вищеописаного алгоритму
та порівняння з існуючими алгоритмами було зроблено
на основі вибірки з 104681 спостереження, що являють
собою аплікаційні дані фізичних осіб та інформацію про
їх кредитну історію.
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Інформація про кожного позичальника містить наступні характеристики:
— співвідношення щомісячних виплат по кредитам
та щомісячного доходу;
— вік;
— місячний дохід;
— кількість відкритих кредитних ліній та кредитів;
— кількість іпотечних кредитів;
— кількість фактів просрочки, що перевищують 90
днів;
— кількість фактів просрочки від 60 до 90 днів;
— кількість фактів просрочки від 30 до 60 днів;
— кількість утриманців позичальника;
Дані було отримано з платформи Kaggle.
Kaggle — іноваційний варіант розв'язку статистичних, аналітичних задач. Це лідуюча платформа для змагань з прогнозування та моделювання. Компанії, уряди
та дослідники презентують вибірки даних та проблеми.
В свою чергу найкращі в світі дослідники та їх команди
пропонують свої розв'язки [9].
Результати:
Для оцінки якості даного алгоритму буде проведено порівняння результатів кластеризацій на основі комбінації алгоритмів (мультиноміальні регресії + двоетапний алгоритм кластеризації) та безпосередньо двоетапного алгоритму кластеризації.
У результаті виконання ансамблю алгоритмів та просто двоетапного алгоритму кластеризації було отримано наступні результати:
— Ансамбль алгоритмів зупинився на утворенні
трьох кластерів (рис. 6).
Просто двоетапний алгоритм кластеризації зупинився на утворенні двох кластерів (рис. 7).
Якість кластеризації виявилась кращою у випадку
ансамблю алгоритмів. Це відображає горизонтальний
індикатор на лівій частині зображення.
Для більш коректного порівняння було вирішено
зупинити двоетапний алгоритм на етапі утворення 3
кластерів — за крок до утворення двох кластерів. Результати роботи двоетапного алгоритму кластеризації
з фінальним кроком, на якому утворилися 3 кластери,
представлені на рисунку 8.
Якість кластеризації виявилась кращою у випадку
ансамблю кластерів, ніж у просто двоетапного алгоритму кластеризації. Можна зробити висновок, що запропонована модифікація відчутно покращує якість кластеризації.
ВИСНОВКИ ТА ЗАУВАЖЕННЯ
У даній роботі було запропоновано метод кластеризації, що є ансамблем методів кластеризації. Алгоритм складається з оцінок, уточнень значень кожної
характеристики на основі низки мультиноміальних регресій та подальшої кластеризації за допомогою двоетапного алгоритму кластеризації.
Такий ансамбль моделей показав більш високу
стійкість утворених кластерів, а отже його використання є доцільним. Використання прогнозів на основі мультиноміальних регресій покращує якість
вхідних даних для двоетапного алгоритму кластеризації. Фактично відбувається прибирання шумів,
проводиться попередня, найбільш груба агрегація
даних.
Зауважимо, що запропонований метод можна використовувати тільки для категоріальних даних. Для
його використання усі неперервні величини мають
бути агреговані до категоріальних, інтервальних величин.
Перевагою даного методу можна відзначити врахування кореляції між змінними. Ця особливість є особливо актуальною при роботі з даними, що відображають фінансовий стан суб'єктів господарювання: підприємств нефінансового сектору, банків, страхових
компаній, фізичних осіб.
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У подальших роботах планується модифікувати метод для можливого використання неперервних величин
без попереднього групування.
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У статті проаналізовано взаємовідносини України з наявними макроінтеграційними угрупованнями.
Досліджено переваги інтернаціонального співробітництва у рамках СОТ, ЄАВТ, ЄС, МС та країнами НАФТА з метою виявлення найвигіднішого стратегічного торговельного партнера.
The relationships between Ukraine and available makrointegral organizations are analyzed in the paper.
The benefits of international cooperation within the WTO, the EFTA, EU, CU and countries of NAFTA in order to
identify the optimum strategic trade partner are examined.
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Key words: World Trade Organization, Free Trade Area, the European Union, Customs Union, the European Free
Trade Association, the North American Free Trade Area.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З розвитком суспільних потреб, зростанням міжнародного руху товарів і факторів виробництва спостерігається тенденція до зміцнення виробничо-збутових
зв'язків між різними країнами. Невід'ємною складовою
сучасного економічного співробітництва стають інтеграційні процеси, які здійснюють значний вплив не лише
на економічну та торговельну, а й на політичну сферу
життєдіяльності суспільства та держави в цілому.
Становлення України як незалежної держави актуалізує завдання інтеграції її економіки в інтернаціональний простір на організаційно-економічних підгрунтях ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної
користі у співробітництві. Для ініціативної участі України
в процесі міжнародної економічної інтеграції необхідно,
щоб її економіка була спроможною ефективно взаємодіяти з міжнародними організаціями в одній системі координат. Парадоксально бути інтегрованим у світову кооперацію та не керуватися "правилами гри" її учасників. Це
досягається за допомогою створення в Україні адекватних нормам функціонування міжнародних інтеграційних
об'єднань політико-правових, економічних, соціальнокультурних та інфраструктурних відносин.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи розвитку інтеграційних зв'язків
розглядалися в роботах зарубіжних науковців, починаючи з 70-80-х років ХІХ ст., зокрема представниками німецької історичної школи — Ф. Лістом, Г. Шмолером, В. Рошером та ін. 50-60-ті роки XX ст. характеризуються дослідженням проблеми економічної інтеграції такими вченими, як К. Мейер, Ж. Рюєф, Р. Шуман, А. Паніч, Е. Бенуа,
Ж. Моне, Б. Баласса та багато інших. Серед вітчизняних
науковців ХХІ ст. варто відзначити праці О. Білоруса,
І. Бураківського, А. Гальчинського, В. Гейця, В. Новицького, Ю. Пахомова, В. Рокочої, А. Філіпенка, О. Шниркова та
ін., які зосереджували свою увагу на виявленні інтеграційних взаємовідносин України з різними об'єднаннями.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Незважаючи на співпрацю України із численними економічними угрупованнями, в сучасних умовах стати рівноп-
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равним членом ЄС є пріоритетним географічним, політичним, економічним, науково-технічним і соціальним напрямом розвитку та практичним засобом входження в світову
господарську систему. Саме тому аналіз взаємовідносин
України з наявними та потенційними торговельними макроінтеграційними партнерами дозволить зрозуміти, які переваги з боку торгівлі будуть для України найвигіднішими.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна є невеликим відкритим господарством, що
дуже зацікавлене в сприятливому оточенні, яке б забезпечувало плинний доступ до зовнішніх ринків і сприяло
формуванню сталих комерційних потоків. Членство у
Світовій організації торгівлі (СОТ) — це важливий крок
на шляху до досягнення цієї мети, що надав певний ступінь
стабільності та прозорості торговельної політики не лише
внутрішньої, а й зовнішньої. Однак, поглиблення регіональної інтеграції створює додаткові можливості для лібералізації торгівлі і, отже, економічного розвитку.
Для інтеграційних процесів, що відбуваються в ЄС,
характерні певні етапи становлення — від створення зони
вільної торгівлі (ЗВТ), митного союзу, економічного та
валютного союзів до функціонування політичного союзу.
Беззаперечно першим кроком інтеграційних процесів у
різних сферах виступають ЗВТ. Серед численних об'єднань
Західної Європи слід виділити Європейський Союз (ЄС) і
Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ). Членство
в СОТ відкрило для України можливість ведення переговорів по угодах про вільну торгівлю з ЄС та ЄАВТ, посилило позицію нашої країни в імплементації чинних двосторонніх угод про вільну торгівлю. Актуальним завданням залишається подальше реформування зовнішньоторговельного режиму України з метою приведення його у
відповідність до норм та принципів СОТ.
Вступ України до СОТ супроводжується такими
позитивними наслідками:
— одержання режиму найбільшого сприяння в торговельному просторі всіх країн-членів СОТ, тобто одночасне покращення умов торгівлі із більш ніж 150 країнами
світу, на частку яких припадає понад 95% світової торгівлі;
— зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на товарні ринки країн-членів СОТ;
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Внутрішній ринок Євросоюзу тісно пов'язаний з інтеграційними процесами в рамках
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Рис. 1. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС, відносини з ЄС через Угоду про Європейський
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Джерело: складено автором за матеріалами [6].
про вільну торгівлю з третіми країнами (поза ме— отримання можливості захисту інтересів украї- жами ЄС). ЄАВТ посідає дев'яте місце у світі за продажем
нських виробників згідно з процедурою розгляду тор- товарів. Асоціація уклала 18 угод про вільну торгівлю з 27
країнами за межами ЄС. Преференційні торговельні угоговельних спорів Світової організації торгівлі;
— набуття офіційного статусу переговорного про- ди охоплюють 80% торгівлі ЄАВТ товарами [12].
Дана угода передбачає розгляд питань торгівлі процесу зі створення зони вільної торгівлі з ЄС;
— скасування квот на експорт української продукції мисловою та сільськогосподарською продукцією, правил визначення походження товарів, які мають зараз
металургії до ЄС;
— доступ до дешевших комплектувальних, устатку- дуже велике значення у взаємовідносинах між Україною та ЄАВТ, загальних аспектів сприяння торгівлі для
вання і сировини;
— забезпечення недискримінаційного транзиту то- України, а також просування українських торгових компаній на європейський ринок і ринки тих країн, які вховарів та послуг [2].
Слід зазначити, що ЗВТ потребують меншої коорди- дять в систему ЄАВТ [14]. Одним з найважливіших еленації зовнішньоекономічної політики, зберігають неза- ментів є зменшення та подальше скасування митних
лежність країн у формуванні митної політики щодо зборів, а саме встановлення нульових ставок митних
третіх країн, дають можливість уникнути питання член- платежів і прирівняних до них податків або їх значне
ства у межах митних союзів, спільних ринків, економіч- зменшення на велику групу товарів українського походних союзів та розвитку простих форм міжнародної інтег- ження при експорті до країн-членів ЄАВТ.
Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ є важлирації. Зони вільної торгівлі сконцентровані на питаннях
доступу до стратегічних ринків, тому часто тут не обо- вим кроком для України в контексті створення зони вільної
в'язкова географічна близькість партнерів. На відміну від торгівлі з ЄС, оскільки це визначальний приклад ефективскладніших форм міжнародної інтеграції, які передба- ної системи торгівлі, яка існувала впродовж багатьох років
і сприяла державам-членам у подоланні низки економіччають, у принципі, наявність спільних кордонів [13].
Євросоюз є найбільшим торгівельним партнером них труднощів, в тому числі нещодавньої економічної та
України. В 2012 році експорт українських товарів до ЄС фінансової кризи та відкриває перед Україною великі персклав 26,1%, а імпорт з ЄС — 30,8%. У 2012 році загаль- спективи: по-перше, передусім щодо експорту товарів дений товарообіг між Україною та ЄС сягнув 37,4 ревообробної промисловості, сільськогосподарської промільярдів євро (у порівнянні з 2011 роком товарообіг дукції, інгредієнтів для косметичних виробів, легкої та
збільшився на 2,1 %). У 2011 році Україна посіла 22-е хімічної промисловості; по-друге, можливість стабілізумісце серед найбільших торговельних партнерів Євро- вати та посилити ділові контакти між країнами у сферах
пейського Союзу і 19-е місце серед країн-імпортерів з послуг та прямих іноземних інвестицій, особливо із ШвейЄС (1,4% експорту ЄС); в той час, як за обсягом експор- царією, адже в країні дуже розвинена система банківсьту до країн ЄС Україна зайняла 24 позицію [11] (рис. 1). ких послуг; та, по-третє, угода відкриває ринок України
Основними пунктами угоди про ЗВТ між Україною для партнерів у зоні вільної торгівлі на одному з найнижчих рівнів економічної інтеграції, бо він є суто економічта ЄС передбачено наступні умови:
— безмитний експорт в ЄС для промислової про- ним та не викликає ніякого занепокоєння з приводу політичної ситуації в Україні з боку держав ЄАВТ.
дукції, починаючи з дати набрання Угодою чинності;
Хронологія відносин між Україною та Європейською
— значні квоти на безмитний експорт окремих видів
сільськогосподарської продукції в ЄС, в тому числі мо- асоціацією вільної торгівлі має наступний вигляд (рис. 2).
Аналіз динаміки часток експорту та імпорту країн
лочних продуктів, зерна і круп, цукру;
— перехідні періоди для лібералізації ввізних мит в Митного союзу показує, що Російська Федерація являється другим найбільшим ринком збуту української продукції
Україні;
— безмитний імпорт більшості сільськогосподарсь- — у 2012 р. на неї припадало 25,6% загального експорту, а
у попередні роки даний показник коливався від 25% до 30%
кої продукції ЄС в Україну;
— спеціальні режими щодо імпорту автомобілів і (рис. 3). На Білорусію та Казахстан припадає значно менша частина експорту та імпорту, але прослідковується тенвживаного одягу в Україну;
— відмова ЄС від експортних сільськогосподарсь- денція до її зростання. У загальному обсязі зовнішньоекономічної діяльності країни Митного союзу є найбільких субсидій в торгівлі з Україною;
— поступове скасування експортних мит в Україні, шим торговельним партнером України (у 2012 році ексале введення тимчасової надбавки на експорт для на- порт становив 32,5%). Географічна структура імпорту
сіння соняшнику, брухт кольорових металів та шків в демонструє вагомість країн Митного союзу для України
як постачальників багатьох видів продукції та послуг,
рамках так званих "двосторонніх заходів захисту";
оскільки у період з 2005 р. по 2011 р. на них припадало
— подальша лібералізація торгівлі послугами [1].
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більше третини загального імпорту, а за
підсумками 2012 р. — 49,4 %.
Незважаючи на те, що МС характеризується вищим рівнем інтеграції, бо, крім
вільної торгівлі між країнами-членами
МС, встановлює спільний зовнішній тариф
для третіх країн, члени МС замінюють свої
індивідуальні тарифи на спільні (уніфіковані) ставки імпортних тарифів, які застосовуються членами МС до країн, що не є
членами Союзу [3]. Згідно із правилами
СОТ, ці зміни не можуть бути використані
для збільшення загального рівня захисту
внутрішнього ринку. Тому процес формування МС переслідує переважно політичні
цілі.
Рис. 2. Етапи відносин між Україною та Європейською асоціацією
Останнім часом активізувалося питанвільної торгівлі
ня створення зони вільної торгівлі між
Джерело: складено автором за матеріалами [4].
Україною та Канадою, погоджене на високому рівні в рамках зустрічі Президента України Віктора Януковича з Прем'єр-міністром
Канади Стівеном Гарпером, що відбулись у
жовтні 2010 року у м. Києві. Канада є активним
учасником багатосторонніх процесів і заходів
країн регіону Північноамериканської зони
вільної торгівлі (НАФТА). Однією з найважливіших переваг, які Канада отримала в НАФТА,
є кращий доступ на мексиканський ринок. Канадські фірми отримали можливість збільшити
обсяг продажів в секторах, доступ в які раніше
був закритий, таких як автомобілебудування,
фінансові послуги, вантажоперевезення, енергетика і рибальство [5].
Потенційні переваги для України від укладання угоди про вільну торгівлю з Канадою:
— випуск сільськогосподарської продукції
збільшиться на 0,01%;
— зменшаться внутрішні ціни за різними виРис. 3. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі України з країнами
дами товарів;
Митного союзу, млн дол. США
— обсяг валового внутрішнього продукту
Джерело: складено автором за матеріалами [6].
збільшиться на 0,03 % (найбільше зростання
ВВП слід очікувати у таких видах економічної діяль- рішальних чинників змін у світовому господарстві. Масності: металургія та оброблення металу, харчова про- штабні зрушення в економіці США здатні істотно вплимисловість та видобування неенергетичних матеріалів); нути на економічну ситуацію в усьому світі, тому Ук— зросте кількість зайнятих економічною діяльні- раїна розцінює торговельне співробітництво з США як
стю.
стратегічну перспективу (табл. 1).
Загалом від лібералізації торгівлі очікується ширший
вибір товарів і послуг. Завдяки збільшенню потоків тоВИСНОВКИ
варів, послуг та інвестицій на український ринок, виробТаким чином, для гідного входження у світове
ник матиме доступ до дешевших комплектувальних, ус- співтовариство Україні доцільно дотримуватися оптитаткування і сировини, а споживач — ширший вибір то- мального балансу, вибудовуючи зовнішньополітичний
варів, послуг і цін. Це створює умови для підвищення курс на співробітництво з ключовими партнерами, як на
якості та конкурентоздатності вітчизняної продукції [7]. Сході, так і на Заході, проводити одночасно ефективну
Стосовно інших членів НАФТА — США та Мекси- західну і східну політику, а також чітко визначати коки — Україна підтримує динамічні та економічно ефек- ординати взаємодії з регіональними та субрегіональнитивні зв'язки. Так, Мексика посідає друге, після Бра- ми структурами. Але головне — опиратися на принцип
зилії, місце серед основних торговельних партнерів Ук- дотримання національних інтересів у своїй зовнішній
раїни в Латинській Америці та Карибському басейні. політиці. Для цього необхідно удосконалити законодавТаблиця 1 демонструє позитивну, але нестабільну ди- ство, використовуючи досвід розвинених держав. Зовнаміку торговельних зв'язків між Україною та Мекси- нішньополітичний курс повинен бути послідовним, стакою. У 2012 р., згідно з даними Держкомстату України, більним і прогнозованим, задля чого необхідно чітко
обсяг двосторонньої торгівлі між двома країнами това- вибудувати пріоритети, зміцнювати систему державнорами склав 315,9 млн дол. США при позитивному для го управління професійними кадрами, вести активну,
України сальдо у 84,5 млн дол. США. При цьому екс- почасти навіть наступальну зовнішню політику, яка б
порт українських товарів на мексиканський ринок ста- спиралася на національні інтереси, мобілізувати всі реновив 200,2 млн дол. США, імпорт з Мексики — 115,7 сурси для комплексної модернізації економіки.
млн дол. США [9].
Слід врахувати й уроки історії: Україна почала розНавіть незважаючи, що за результатами 2012 року виватися завдяки родючій землі і вигідному геополітичукраїнський експорт до США у порівнянні з 2011 ро- ному положенню, а значить, торгівлі. При правильній
ком впав на 8,9% або на -99,1 млн дол. та склав 1014,7 організації торговельного процесу транзитні перевезенмлн дол., а імпорт американської продукції до України ня дадуть чималий прибуток, а вигідне становище —
за результатами 2012 року у порівнянні з 2011 роком зріс тільки підсилить ефект. При інтеграції в світові глона 10,8% або на 314 млн дол. та склав 2905,2 млн дол., бальні системи принципове значення має державна поекономіка Сполучених Штатів Америки є одним із ви- літика, спрямована на підтримку експортних вироб-
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ництв, згідно з якими повинні здійснюватися цільові програми розвитку експорту, ліквідація ресурсоємних виробництв з їх закриттям або перепрофілюванням. Рішення цих проблем дозволить
достойно інтегруватися у світове
співтовариство і підніме міжнародний
престиж України.
Перспективи подальших розвідок у
даному напрямі полягають у поглибленому дослідженні участі України в макроінтеграційних угрупованнях та
аналізі вигод, за які міжнародна арена
намагається залучити українську економіку до співробітництва.

Таблиця 1. Динаміка обсягів торгівлі товарами між Україною та країнами
НАФТА млн дол. США
2005
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2006

2007

2008

Експорт
1163,5
1528,3
1320,3
2234,1
США
956,5
1201,7
1058,1
1949,1
Канада
90,1
122,5
95,4
144,1
Мексика
116,9
204,2
166,8
140,9
Імпорт
805,6
1000,3
1553,2
3155,9
США
710,1
879,1
1397,3
2808,2
Канада
87,0
98,7
132,1
260,2
Мексика
8,5
22,5
23,8
87,4
Сальдо
357,9
528,0
-232,9
-921,8
США
246,4
322,6
-339,2
-859,1
Канада
3,1
23,7
-36,7
-116,2
Мексика
108,4
181,7
143,0
53,5
Джерело: складено автором за матеріалами

2009

2010

2011

2012

454,1
250,6
61,6
141,8
1460,9
1286,3
136,2
38,4
-1006,8
-1035,7
-74,6
103,4
[6].

1085,6
812,2
73,3
200,1
1990,3
1766,8
160,2
63,4
-904,8
-954,6
-86,9
136,7

1588,3
1113,8
122,6
352,0
2895,3
2591,2
207,8
96,2
-1307,0
-1477,5
-85,2
255,7

1322,1
1014,7
107,2
200,2
3213,9
2905,2
193,1
115,7
-1891,8
-1890,6
-85,8
84,5

доступу: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2012/06/
09/281205
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У статті проведено аналіз досліджень вітчизняними та зарубіжними вченими щодо місця та ролі середньої освіти в соціально-економічному розвитку суспільства. Розглянуто особливості трансформації
освіти в умовах становлення постіндустріальної економіки. Доведено необхідність подальших досліджень у сучасній науці впливу середньої освіти на розвиток національної економіки.
The paper analyzes the domestic and foreign research scientists about the place and role of secondary
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах розвитку суспільства актуального значення набуває визнання продуктивної природи середньої освіти, її здатності бути фактором економічного зростання. Водночас, в сучасному світі сприйняття освіти відбувається тільки як сфери для здійснення інвестицій, що в економічному аспекті вважається недостатнім, оскільки воно не відображає всього комплексного значення її для розвитку
суспільства. Важливою проблемою для більшості країн
світу все більше виступає не стільки економічне зростання та його темпи, скільки забезпечення сталого економічного та соціального розвитку суспільства. Середня освіта як важлива складова системи освіти розглядається в якості одного з найважливіших факторів забезпечення сталого розвитку країн світу, тобто такого розвитку, в якому задоволення сучасних потреб
людства не зашкодить задоволенню потреб прийдешніх
поколінь [2].
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Незважаючи на те, що проблема дослідження механізму впливу освіти на економічний розвиток в умовах сучасної України є актуальною, в науковій літературі представлено невелику кількість робіт, присвячених цій проблемі. Найчастіше досліджуються окремі
аспекти економічного механізму у вищій освіті, а економічний механізм загальної середньої освіти вивчається, як правило, лише побічно, в рамках педагогічних досліджень. При цьому найчастіше торкаються
лише окремих елементів організаційно-економічного
механізму функціонування загальноосвітніх установ з
точки зору управління, тоді як відсутні комплексні дослідження економічних відносин у системі загальної середньої освіти.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В економічній літературі західних країн проблеми
освіти висвітлюються в роботах вчених Г.С. Беккера,
Е. Денісона, X. Джонсона, Дж. Кендрика, Дж. Мінцера,
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Ф. Уелча, Т. Шульца та ін. У радянській економічній
науці ці питання розробляли Л.І. Абалкін, А.І. Добринін,
С.А. Дятлов, В.О. Жамін, С.М. Климов, C.П. Костанян,
В.А. Медведєв, С.Г. Струмилін та ін.
Для сучасної України актуальними є проблеми розвитку освіти в умовах ринкових відносин, які досліджуються в роботах С.А. Белякова, Н.C. Гребньова, В.І. Єрошина, І.С. Каленюк, Л.Ф. Колесникова, Е.Б. Куркіна,
В.І. Куценко, Е.Н. Жильцова, В.Н. Турченко, В.В. Чекмарьова, В.П. Щетиніна та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на значний внесок у розробку даної
проблеми, здійснений названими вченими, більшість її
сторін, і особливо ролі загальної середньої освіти у забезпеченні сталого розвитку економіки, вивчені недостатньо. Виходячи з актуальності проблеми, зростання
її значення в сучасних соціально-економічних умовах
країни, метою статті виступає дослідження впливу середньої освіти на розвиток економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До сфери освіти сьогодні звернуто увагу багатьох вчених і політиків. Тільки країни, які мають високоефективну систему освіти, що відповідає сучасним
вимогам, можуть увійти в число розвинених держав
сучасного світу. Практично у всіх країнах, що демонструють високі темпи економічного зростання, пріоритетним напрямом є розвиток освіти.
У лоні власне економічної теорії історичного
коріння дослідження освіти сходять до робіт А. Сміта,
У. Петті, К. Маркса, У. Фара. Так, у роботі А. Сміта
"Багатство народів" [7] знаходимо дуже важливі
висновки щодо освіти. Вони не виділені автором
спеціально, однак опосередковано присутні практично у всіх частинах і розділах книги. Перш за все,
він вперше в економічній думці формулює положення, пізніше розвинене неокласиками, про те, що
знання, уміння і навички людей є елементами капіталу поряд з його речовими елементами, а витрати
на навчання є формою інвестицій. Придбані в процесі освіти знання, уміння, навички, здібності А. Сміт
вважав джерелом багатства не тільки окремої особистості, але й нації в цілому. Розуміючи властивість загальної освіти населення, стверджував,
що держава, навіть якщо і не має прямого зиску,
повинна забезпечувати оволодіння населенням елементарними навичками — читати, писати, рахувати
тощо [5, с. 561]. У сучасних умовах цей висновок не
тільки не втрачає, а й, навпаки, набуває все більшої
актуальності.
Давид Рікардо вважав витрати на освіту складовими витрат на відтворення робочої сили, і саме тому
заробітна плата робітників обов'язково має залежати від рівня витрат на освіту і навчання, від рівня розвитку здібностей робітників до праці.
К. Маркс також побічно приділяє в своїх дослідженнях увагу проблематиці освіти. Зокрема в "Капіталі" освіта аналізується з позицій її участі у формуванні вартості робочої сили [3, с.182—183], а також в аспекті соціальних проблем, пов'язаних з первинним етапом становлення великого машинного виробництва [3, с. 493—496, 498—500].
А. Маршалл, досліджуючи фактори виробництва (земля, праця і капітал), значною частиною капіталу, яка є результатом роботи людини, називав
знання та організацію. "Знання — це наш самий потужний двигун виробництва. Воно дозволяє нам
підкоряти собі природу і примушувати її сили задовольняти наші потреби" [4, с. 208].
Ідеї класичної школи щодо освіти як фактору
економічного розвитку отримали подальший розвиток у неокласичній школі — насамперед у концепціях людсько го капіталу (Г. Беккер, Дж. Мінцер,
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Т. Шуль ц та і н. ) та виро б ничо ї функці ї о сві ти
(У. Дойл, Дж. Ферріс, Д. Монк, Дж. Халлак та ін.).
У другій половині XX сторіччя значно зріс інтерес до середньої освіти і технічного прогресу як факторів економічного розвитку. Фактор освіти почав
враховуватися в багатьох концепціях як важлива
складова процесу економічного зростання і навіть як
визначальний фактор. У процесі обговорення проблем факторів та рушійних сил економічного розвитку все більш вагоме положення займає дослідження
ролі, яку відіграє виробництво знань у процесі економічного зростання. Дослідженню проблеми економічної ефективності освіти була присвячена робота
академіка С.Г. Струмиліна "Господарське значення
народної освіти" [8]. В процесі підготовки і введення загального і обов'язкового навчання дітей в країні
Струмилін зробив підрахунки його економічної
ефективності. Він особливо підкреслював, що найвищу віддачу дають видатки держави на початкову
освіту громадян. Вже проста грамотність, досягнута за рік навчання, сприяла підвищенню продуктивності праці робітника в середньому на 30%. За той
же час навчання неграмотних робітників вже на заводі підвищувало їх продуктивність не більше, ніж
на 12—16%. Таким чином, один рік шкільного навчання зумовлював ріст кваліфікації робітників в 2,6 разів
більше, ніж рік навчання вже на робочому місці [2].
Той факт, що інвестиції в освіту призводять до
економічного зростання країни, здається загальноприйнятим положенням в економічній науці. Проте
проблематичним залишається визначення ступіню
впливу людського капіталу на економічне зростання. Один з напрямів вирішення цього питання реалізувала група канадських вчених. Вона знайшла, що
якщо брати до уваги фактор існуючої професійної
майстерності, а не фактор отриманого освітнього
рівня, людський капітал постає досить добрим прогнозним показником економічного зростання.
Для пересічних людей переваги освіти зрозумілі:
той, хто має високий освітній рівень заробляє в середньому набагато більше протягом усього життя,
ніж робітник з низьким освітнім рівнем. Але загальне дослідження економіки протягом певного часу показує тільки слабку наявність того, що високі чи зростаючі темпи середньої чи університетської освіти
пов'язані з більш високим економічним ростом.
Найбільш помітні результати цього зв'язку демонструють порівняння більш розвинених і менш розвинених країн.
Ще в 90-ті роки минулого століття набули розвитку нові форми тестування, які дозволяли визначити обсяг знань, який мають отримати молодь і дорослі в різних країнах аби набути певного рівня ключових навичок, що потрібні для роботи і повсякденного життя. Йдеться про центри по вимірюванню
компетенції, яку розуміють в широкому сенсі, як
спроможність вирішувати різноманітні письмові завдання з ситуацій реального життя різного рівня
складності. Це своєрідний показник загальної компетенції, яку за результатами мікроекономічних досліджень вважають тісно пов'язаною з продуктивністю.
Ось вже більше двадцяти років аналітики можуть
використовувати ці нові індикатори людського капіталу аби прослідкувати довгостроковий ефект впливу на економічний ріст фактора володіння особами
більшою чи меншою професійною кваліфікацією при
входженні на ринок праці. Тим не менш, команда економістів Університету Оттави співпрацюючи зі службою статистики Канади винайшла вдалий і достатньо простий розрахунок, який дозволяє вимірювати
ефект людського капіталу в кожний конкретний момент. Вчені встановили чіткий і суттєвий зв'язок між
інвестиціями в людський капітал за кожний період і
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наступним економічним зростанням і продуктивністю праці. Характерно, що підвищення рівня компетенції на 1% по відношенню до міжнародного середнього показника супроводжується звичайно 2,5%
відносним зростанням продуктивності праці і 1,5%
ростом валового національного продукту на одну
особу [8].
Цей аналіз дав можливість встановити природу
зв'язку між поліпшенням людського капіталу і
економічним ростом. Наприклад, вигода від зменшення числа осіб з дуже низькою компетенцією розкривається більш чітко, ніж таке ж зростання осіб з
дуже високою компетенцією. Це не означає, що поповнення персоналу висококваліфікованими кадрами не має відношення до економічного росту: в дослідженні неможливо врахувати всі ефекти від використання найбільш талановитих і обізнаних кадрів.
Однак результати все ж доводять, що не тільки висока кваліфікація приводить до росту економіки.
Підвищення базової кваліфікації всього населення
може принести реальний макроекономічний виграш,
який може виправдати кошти на проведення освітніх
програм.
Канадське дослідження дає тільки приблизну
оцінку ефекту людського капіталу. Тестування дорослого населення дає сьогодні поки неповне уявлення тієї компетенції, з якою воно увійшло на ринок праці багато років тому. Однак фактом залишається сильна кореляція між компетенцією і економічним ростом, а також те, що інвестиції в освіту
приносять врешті решт довгострокові економічні
вигоди.
Головне, на чому акцентують увагу автори, полягає в тому, що основним джерелом сучасного прогресу виступає вже не взаємодія людини і природи,
а внутрішній розвиток особистості, можливість її самовдосконалення, продукування знань, здатних
змінити не тільки навколишній світ, але, що набагато важливіше, оточення людей [9]. Суб'єктом сучасного розвитку стає вже не соціум як такий, не
спільність людей, об'єднаних однорідними інтересами, а сукупність особистостей, кожна з яких неповторна у своїх діях, вчинках і мотивації. Економічні
зако ни прихо дять у суперечні сть із змі нами у
внутрішній структурі людської діяльності, системою
її мотивів і передумов. Суспільством вже створена
та матеріальна основа, на основі якої виникає можливість для розвитку явищ і відносин, які власне і
роблять людину людиною. "Залишаючи економічну
епоху, людство вступає в еру, коли дії кожної окремої особистості зумовлені її внутрішніми потребами, продиктовані уявленнями про мораль, іманентними кожній з них" [1, с. 22]. Глибинні суспільні
трансформації також привели до осмислення принципових змін щодо місця і ролі освіти в ході соціально-економічного розвитку.
Перехід до постіндустріального суспільства, заснованого на інформаційних технологіях, кардинально підвищує вимоги до якості людського ресурсу.
Освіта стає найважливішим фактором, що впливає як
на успішність діяльності підприємства, так і на рівень
розвитку країни. У результаті інформаційної революції змінюються вимоги суспільства до системи освіти. Тому необхідна адекватна відповідь на ці вимоги, тобто адаптація системи освіти до роботи в умовах постіндустріального суспільства.
Входження в постіндустріальне суспільство передбачає створення динамічної системи загальної середньої освіти, яка використовуватиме сучасні методи і формуватиме людські ресурси. В сучасних
умовах потрібна індивідуалізація процесу навчання
та підвищення його ефективності. Зростає роль педагогічних колективів, оскільки створення сучасних
освітніх технологій є справою колективу людей, що
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спеціалізуються на різних аспектах освітнього процесу. Невід'ємною складовою процесу навчання стає
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Об'єктивні інтереси країни, що прагне динамічного розвитку, полягають у підвищенні інтелектуального рівня населення, в зростанні людського капіталу. В іншому випадку приречене на деградацію
суспільство не зможе перейти на новий постіндустріальний етап розвитку. Однак правлячій еліті, яка
не замислюється про майбутнє країни і керуються
своїми найближчими особистими інтересами, може
бути вигідно знизити інтелектуальний рівень розвитку населення, оскільки інформоване високоосвічене
суспільство здатне критично оцінювати рішення еліти і протистояти їм.
Відстала економіка не дозволяє виділити достатні асигнування для розвитку освітніх установ і
професійної підготовки та перепідготовки кадрів.
Нерозвиненість освітніх установ загальної та професійної освіти зумовлює низький рівень кваліфікації робочої сили, постійну нестачу фахівців, що не
дає можливості підвищити продуктивність праці. А
невисокий рівень продуктивності праці та повільні
темпи його зростання є головною причиною відсталості економіки.
Слід зазначити, що відсутність необхідного рівня
середньої освіти, як правило, передається з покоління в покоління, посилюючи тяжке становище багатьох сімей. Діти малоосвічених батьків найчастіше
навчаються меншу кількість років, ніж діти з більш
освічених сімей. Крім того, в період дорослого життя вони, не маючи відповідних навичок, не продовжують навчання. В результаті їх рівень освіченості
ще сильніше знижується в порівнянні з дітьми з освічених сімей і вони не можуть розраховувати на високооплачувану роботу, що позначається на їх добробут, а потім передається і їхнім дітям. Фактично
це також замкнуте коло бідності, переданої в результаті низького рівня освіти з покоління в покоління.
Розімкнути це коло може саме держава. Тому на
фінансування системи освіти в розвинених країнах
перестають дивитися як на марну витрату коштів,
приходячи до розуміння, що це необхідні капіталовкладення в майбутнє, яке кардинально впливає на
баланс сил між країнами. Якщо раніше зарубіжні
вчені акцентували увагу на прямих і непрямих вигодах освіти для індивідуума і насамперед на зростанні
довічних доходів, то сьогодні в розвинених країнах
світу визнається ключова роль освіти в динаміці економічного розвитку.
Фактор середньої освіти впливає сьогодні на всі
сторони діяльності сучасного працівника; саме зараз, коли остаточно сформувалися передумови для
того, щоб знання зайняли своє унікальне місце у
виробничому процесі, а виробництву став необхідний не стільки добре інформований працівник,
скільки людина, яка вміє привносити в кожен процес щось нове, з відомого знаходити те, що раніше
не використовувалось. Причому ми тут маємо на
увазі виробництво в широкому сенсі, тотожне за
своєю сутністю економічному розвитку в широкому сенсі.
В Україні цивілізоване усвідомлення ролі людини у виробництві та суспільстві поки що не спостерігається, оскільки протягом тривалого часу домінування централізованої планової економіки праця
людини на словах прославлялася, а насправді її фактично недооцінювали та ігнорували. Нині ж ми маємо соціально-економічні проблеми незрілої ринкової економіки: безробіття, низький життєвий рівень,
неналежна увага до працівника з трудовим досвідом,
кваліфікацією, професійними знаннями та навичками. Як наслідок, в Україні відбувається деформація
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Рис. 1. Механізм впливу середньої освіти на розвиток економіки

трудових цінностей, масове погіршення якості трудового потенціалу, що відображається у даних статистики та наукових досліджень професійно-якісних
характеристик сучасного працівника.
Вищеописані тенденції дозволяють нам зробити висновок про неоднозначний і багаторівневий
вплив освіти та середньої освіти зокрема на соціально-економічні процеси. З одного боку, освіта
дає яскравий економічний ефект, що виражається,
зокрема, у збільшенні доходів працівників, підвищенні продуктивності праці, збільшенні прибутковості підприємств. Усе це дає підставу говорити про
освіту як про сферу вкладення капіталу, а про інвестиції в нього — як про інвестиції в людський капітал.
З іншого боку, освіта виступає необхідною передумовою і умовою формування нового класу інтелектуалів. Причому акцент тут зміщується від отримання економічного ефекту, що виражається, в
кінцевому рахунку, у задоволенні матеріальних потреб, у бік нематеріальних, духовних цінностей. До
того ж, здатність творчо мислити і генерувати нові
знання не може бути виміряна кількісно, а ефект від
неї не може бути підрахований адекватним чином.
Тим не менше, всі ці якості поряд з професійною
кваліфікацією також формуються в сфері освіти й
суттєво впливають на соціально-економічний розвиток суспільства. У цьому сенсі освіта виходить за
рамки категорії "людський капітал", що фіксує, з
одного боку, відносини, адекватні виключно капіталістичному суспільству, з іншого — підкреслює
саме економічний ефект від здійснення такого типу
відносин.
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Освіта відноситься до сфери життєдіяльності людини, де відтворюються здібності робітника до праці,
набуваючи загальноосвітнього і спеціального знання, формується морально психологічне ставлення до
праці. Виняткова важливість економічної функції освіти складається з відтворювальної кваліфікаційної
робочої сили для всіх галузей народного господарства. У цьому розумінні освіту можна правомірно
розглядати в якості "підготовчого цеху" для всієї
економіки країни.
Так, працівники освіти не беруть участі в безпосередньому виробництві матеріальних цінностей,
зайняті досить важливим видом виробничої праці. Ця
праця продукує освітні послуги, які безпосередньо
виробляють і розвивають робочу силу — людей, формують людину як головну виробничу силу, примножують її здібності до виконання більш складнішої і
якіснішої праці в усіх галузях народного господарства. Витрати на освіту знаходять свій прояв у підвищенні продуктивності праці працівників, а отже — у
зростанні доходу працівника, підприємства, суспільства в цілому.
Важливо відмітити, що найбільш результативною
у цьому відношенні виступає не тільки чисто професійна освіта. Просто легше всього піддаються розрахунку віддачі від витрат на оволодіння конкретними
знаннями і навичками для специфічної діяльності.
Разом з тим, у світовій науці вже давно усвідомлено,
що найбільшу соціально-економічну ефективність
дає саме загальна освіта, яка формує загальний
світогляд, прищеплює навички мислення, виховує
важливі риси людини як члена спільноти (А. Сміт, А. Маршалл, С. Струмилін). В західних країнах все більше
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наголошується на загрозливому характері однобічної підготовки фахівців, коли духовний розвиток
людини знаходиться на другому плані за професійною підготовкою.
Базовими якостями людини виступають саме особисті, і вони закладаються в процесі первинної соціалізації в сім'ї та вторинної соціалізації в системі
загальної освіти.
Механізм впливу середньої освіти на економічний розвиток країни можна представити схематично на рисунку 1.
Основним фактором економічного росту була й
залишається людина як носій робочої сили — серцевина особливого фактору відтворення. Їй належить
вирішальна роль у системі відтворювальних сил, оскільки саме люди створили засоби виробництва, призводять їх у рух і покращують їх для того, щоб примножити життєві блага.
У наш час в розвинених країнах більше половини
економічно-активних громадян зайняті не фізичною,
а розумовою працею. Більше 90% відкритих місць,
розраховані на працівників, котрі мають повну середню освіту. До числа важливих сучасних економічних закономірностей, характерних різним країнам,
відноситься процес інтелектуалізації економіки та
інших сторін соціального життя. Проявляється цей
процес двояко: підвищується роль таких галузей соціальної сфери як наука і освіта; посилюється значення інтелектуальної діяльності в середині інших галузей народного господарства. Ці дві тенденції сприяють формуванню й удосконаленню освітнього, професійного, наукового, духовного потенціалу суспільства і становлять зараз важливий фактор соціально-економічного розвитку.
Середня освіта як галузь народного господарства, виконує важливу економічну функцію у забезпеченні населення освітніми послугами в різних галузях суспільного виробництва, кваліфікованими
кадрами. Важлива роль середньої освіти в економічному і соціальному розвитку сучасного суспільства,
забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національних економік зумовлює в усьому розвиненому світі постійний інтерес політичних, наукових, ділових та громадських кіл до проблем державної освітньої політики. Загальноприйнятим є розуміння, що "майбутнє належить тим країнам, які мають найбільш ефективні школи, здатні створити інтелектуальний потенціал як важливу об'єктивну основу для розвитку здібностей більшості громадян та
для забезпечення їх благополуччя" [9].
Сфера загальної освіти має значний вплив на процес соціальних зрушень в тісному взаємозв'язку з
економікою, наукою та культурою. Також вона є
джерелом знань та одним із головних інструментів
підвищення економічного зростання і добробуту
країни.
У нашій країні, яка переживає складний процес
переходу до демократичного суспільного устрою,
сфері загальної освіти належить важлива роль, бо
вона покликана сформувати новий тип особистості, нового громадянина, який зможе бути активним учасником соціально-економічних перетворень.
ВИСНОВКИ
Роль середньої освіти як фактора соціально-економічного розвитку країни в сучасних умовах постійно зростає. Зміна місця і ролі людського фактора
в перехідному і постіндустріальному суспільстві,
вдосконалення матеріальної основи сучасного виробництва істотно підвищили роль освіти і зумовили необхідність перегляду традиційних форм економічної оцінки вкладу освіти в соціально-економічний
розвиток країни. Проблеми системи освіти обумов-
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лені трансформацією індустріального суспільства в
постіндустріальне і проявляються в ускладненні
взаємозв'язків сфери освіти та ринку праці, зростання функціональної неграмотності відображають суперечності перехідного періоду економічного розвитку і вимагають перегляду змісту навчання та зміни
системи економічних відносин у сфері освіти. Вирішення проблем модернізації економічних відносин
у системі загальної середньої освіти необхідно шукати на принципово іншій парадигмальній основі, що
відображає специфіку системи освіти в новому суспільному контексті.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нині особливо актуальним є пошук найбільш
ефективних важелів державного регулювання, що
здатні забезпечити досягнення актуальних завдань
економічного та соціального розвитку країни, до основних з яких можливо віднести: перехід національної економіки на інноваційний вектор розвитку; унеможливлення глибокої диференціації населення за
рівнями доходів та подолання бідності; активізація
процесів з утворення середнього класу у суспільстві;
інтеграція національної економіки до світового господарства тощо. Досягнення визначених завдань
можливо завдяки реалізації державою економічної
політики, одним з основних функціональних елементів якої є податкова політика [1, 2, 3]. Аналогічна точка зору відображена в роботах й інших нау-
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ковців [4, с. 475], які відносять бюджетно-податкову політику до структурних елементів макроекономічної політики.
На жаль, більшість науковців розглядають под ат ко ву по лі ти к у та п о да тк о ве р ег у лю ва нн я
відокремлено від заходів загальноекономічного
впливу на соціально-економічні процеси в країні.
Крім того, наукові підходи вітчизняних та зарубі жних учених не у до статні й мі рі врахо вую ть
особливості реалізації податкової політики в умовах подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи, що певною мірою знижує ефективність податкового регулювання. Чітке визначення мі сця та ро лі о п о даткування у системі
фінансового регулювання економіки з урахуванням особливостей сучасних умов господарювання дозволить підвищити ефективність державних
регуляторних заходів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми державного регулювання соціально-економічних процесів у країні за допомогою податкових
методів та інструментів досліджувалися в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів: Н.І. Атамась; В.Д. Базилевича, Л.О. Баластрик, Г.І. Башняніна,
Н.О. Беспалої, Дж.К. Гелбрейта, О.В. Гончаренка, А.Г. Загороднього, Ю.Б. Іванова, Б.І. Кабаці, В.В. Каплія, В.В. Короленка, М.В. Корягіна, А.І. Крисоватого, Н.М. Крючкової, Т.М. Нікітіної, В. Петті, Д. Риккардо, М.В. Романюка, А. Сміта, Дж.Ю. Стигліца та ін.
Проте існуючі наукові розробки з проблем застосування податкових методів та інструментів з метою регулювання національної економіки певними дослідниками розглядаються ізольовано від інших напрямів економічного регулювання. Це певним чином знижує ефективність реалізовуваних державою заходів податкової
політики.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є на основі вивчення наукових праць
вітчизняних та зарубіжних дослідників та досвіду функціонування системи оподаткування обгрунтувати роль
та місце податкової політики у системі фінансового регулювання економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На думку ж Г.І. Башнянина, М.В. Корягіна, Б.І. Кабіці та ін. [5] податкове регулювання відноситься до
фінансово-податкової форми державного регулювання та пов'язане зі стимулюванням економічного зростання, структурними перетвореннями, підвищенням
конкурентоспроможності вітчизняних виробників шляхом реформування податкової системи країни. Інструменти податкового регулювання дозволяють вирішувати не тільки економічні проблеми, а й тісно пов'язані із
ними демографічні, політичні та ін. шляхом оптимізації
системи оподаткування.
У свою чергу, на думку А.І. Крисоватого [6], М.В.
Романюк [7], податкове регулювання є окремим елементом механізму реалізації податкової політики.
Дана думка заслуговує на увагу, але з нею не можна
погодитися в повній мірі, оскільки сучасне розуміння
податкового регулювання дозволяє вирізняти його не
як окремий елемент механізму реалізації податкової
політики, а як спосіб реалізації такого виду державної економічної політики, який має відповідний механізм.
Вперше роль податків не тільки як плати суспільства
за надання державою відповідних послуг, а як головного важеля регулювання економіки та одного із основних чинників її стабільного розвитку обгрунтував відомий англійський економіст Дж.М. Кейнс.
Система оподаткування має суттєвий вплив на
господарську діяльність юридичних осіб [8] та є однією з провідних ланок у системі державного регулювання економікою [9], а на думку інших дослідників — належить до економічних методів державного регулювання, які, крім того, не тільки з теоретичної точки зору, а й на практиці, є найбільш дієвими щодо стимулювання економічного зростання в
країні [5]. Низька ефективність державного податкового регулювання призводить до зменшення обсягу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів,
зростання кількості правопорушень у сфері оподаткування, незбалансованості міжбюджетних відно-
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син, зниженню темпів економічного розвитку, а також до підвищення рівня соціальної напруженості у
суспільстві.
За допомогою системи оподаткування держава
здійснює податкове регулювання соціально-економічного життя суспільства, тобто реалізує сукупність заходів непрямого впливу на економіку та
соціальні процеси через зміну податків, податкових
ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення
загального рівня оподаткування, яке може стимулювати або стримувати виробництво та інвестиційні
процеси [10].
За допомогою інструментів державного податкового регулювання держава має можливість стримувати
інфляцію у періоди її інтенсивного зростання (кейнсіанська модель вбудованих стабілізаторів) [11], боротися з так званими провалами ринку, забезпечувати економічну підтримку розвитку у періоди кризи, фінансувати інвестиційні вкладення у непривабливі для приватного капіталу, але значущі для суспільства сфери. Першопричиною визначених провалів слід вважати неможливість ринку функціонувати самостійно та ефективно
без державного втручання, в зв'язку з об'єктивним
утворенням монополій, наявністю суспільних товарів та
послуг, наприклад, оборони, охорони здоров'я, суспільної безпеки, а також у зв'язку із відсутністю достатньої
інформації.
На користь зроблених вище висновків, можна навести думку В.В. Короленко [12], яка вважає що
функції оподаткування є впливом на економічну кон'юнктуру, дією на окремих суб'єктів господарювання,
значенням для розвитку країни, регіонів, роллю у
фінансовій системі країни та її адміністративних одиниць.
Нарощення регулюючих властивостей податків
відбувалося у декілька основних етапів [13]. Перший
етап розпочався у стародавні часи, податкам був властивий випадковий, несправедливий і тимчасовий характер, розглядалися здебільшого у релігійному контексті
[14]. Здійснюються перші спроби для встановлення
рівності усіх осіб при виконанні податкових зобов'язань,
запроваджуються перші види податків, що мають на меті
обмеження чи повне припинення певних видів діяльності.
Другий етап становлення податків як основного
інструмента регулювання економічного та соціального
розвитку припадає на період середньовіччя. Характерним для цього етапу було збереження нерівності та надзвичайності системи оподаткування. Податкове регулювання здійснювалося за допомогою найпростіший прямих та непрямих форм податків: майнових, земельних,
подушних, акцизів та мита. Проводяться перші дослідження проблем ролі податків в економіці та визначення
оптимального рівня оподаткування, авторами яких стали Ф. Аквінський та Ібн Хальдуна.
Процес умовного розмежування фіскальної та регулюючої функції податків відбувся на третьому етапі
становлення податкового регулювання економічного
та соціального розвитку. Наукові дослідження були
спрямовані на обгрунтування справедливих та оптимальних розмірів оподаткування, а також на вивчення
впливу фіскальних важелів на економіку. На даний етап
припадає період активної наукової діяльності В. Петті
[15] (здійснив спробу дослідити вплив податків на обсяги споживання, заощадження та "збагачення народу", сформулював передумови для визначення регулюючих властивостей податків та їх оптимальних розмірів
та конкретних елементів), А. Сміт [16] (довів необхідність забезпечення використання податкових важелів відповідно до поточних соціально-економічних
умов, їх регулюючі властивості, сформулював перші
принципи оподаткування: платоспроможності, визначеності, зручності для платника, мінімальних витрат на
адміністрування), Ж.Б. Сей (обгрунтував необхідність
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встановлення мінімальних податків), Дж.Ст. Мілль
(підтверджує пасивну роль податків у регулюванні економіки).
Четвертий етап становлення оподаткування як важливого інструменту регулювання економічного та соціального розвитку розпочався із досліджень перерозподільчого впливу податків. Відбулося обгрунтування
стимулюючого впливу податків на економіку. Вихідними принципами побудови систем оподаткування стали
загальності і справедливості.
Із початком активної наукової діяльності Дж. М.
Кейнса можливо пов'язати започаткування п'ятого
етапу розвитку оподаткування як інструменту державного регулювання економіки. На даному етапі
чітко визначено функції податків та їх зміст, обгрунтовано постулати експансіоністської фіскальної політики. Наприкінці даного етапу кейнсіанцями та їх послідовниками в межах конкретних макроекономічних
моделей було остаточно визначено функціональні
можливості податків, завдяки яким держава мала
можливість успішно вирішувати завдання забезпечення економічного зростання або протидіяти "перегріву" економіки.
Із 70—80-х років розпочався шостий етап еволюції
наукових поглядів на регулюючу роль податків у економічних та соціальних процесах, на якому переважали позиції неокласиків. Для забезпечення високої
ефективності економіки та стабільного економічного
зростання необхідно знижувати податки, у першу чергу для виробників, та скорочувати державні видатки.
Акценти зміщувалися із стимулюванні ефективного
попиту на сприяння розширення пропозиції. Даний
етап пов'язаний із активною науко-вою діяльністю А.
Лаффера, який конкретизував теорію ефективного
пропонування, обгрунтував взаємозв'язок між динамікою податкових ставок та доходами бюджету. Завдяки наявним елементним інструментам податки здатні
чинити вплив на сукупний попит, пропозицію чи перерозподіл доходів.
Таким чином, необхідність та виправданість державного втручання в економіку, зокрема методами фінансового регулювання, обумовлюється неспроможністю
ринкового механізму самостійно впоратися з певними
неприйнятними явищами. З цим погоджується низка як
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників [17, 18, 19, 20
та ін.].
До основних несприятливих проявів ринкового механізму, з якими можливо впоратися за допомогою податкової політики, як елементу системи фінансового
регулювання економіки країни, можливо віднести такі:
— циклічність розвитку економіки в умовах ринку
— держава за допомогою інструментів оподаткування
має можливість стримувати економічний розвиток у періоди підйому збільшуючи податкове навантаження на
платників податків та стимулювати ділову активність
економічних суб'єктів у періоди спаду знижуючи податковий тиск;
— несумлінна конкуренція — держава за допомогою податків спроможна стримати прояви такого негативного явища шляхом запровадження додаткових видів
податкових стягнень із суб'єктів підприємництва, у господарській діяльності яких є прояви недобросовісної
конкурентної боротьби, зокрема утворення монополістичних утворень;
— незацікавленість у виробництві товарів суспільного призначення — методами податкового регулювання держава створює сприятливі умови, шляхом надання певних податкових стимулів, для виробників товарів
та послуг, виробництво яких має важливе суспільне значення, передусім для задоволення потреб соціально
малозахищених верств населення;
— несприятливий вплив екстернальних (зовнішніх)
факторів — завданням держави є створення захисних
бар'єрів, передусім шляхом запровадження митних
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платежів, для національних виробників товарів та послуг;
— зростання рівня безробіття — методами податкового регулювання держава має можливість надавати податкові преференції суб'єктам господарської
діяльності, які створюють додаткові робочі місця, знижуючи таким чином загальний рівень безробіття в
країні;
— розшарування населення за рівнем доходів —
шляхом запровадження диференційованих підходів до
оподаткування різних за обсягами та джерелами формування доходів населення держава має можливість
вирівнювати надмірне розшарування суспільства, знижуючи таким чином рівень соціальної напруженості в
країні;
— порушення прав осіб з особливими потребами
— запроваджуючи податкові преференції для суб'єктів
господарювання, які зокрема створюють робочі місця
для осіб з обмеженими можливостями, держава має
можливість сприяти зростанню рівня доходів такої категорії громадян та їх інтеграції до суспільного життя;
— розвиток спекулятивних операцій в економіці —
держава методами фінансового регулювання, шляхом
запровадження додаткових податків, зборів (обов'язкових платежів), має можливість впливати на прибутковість спекулятивних операцій, знижуючи таким чином їх економічну привабливість;
— недостатність інвестиційного капіталу в економіці країни — з метою зацікавлення інвесторів, як
вітчизняних, так і зарубіжних, у вкладенні капіталів
у національну економіку держава реалізує мотивуючі
заходи фінансового регулювання шляхом запровадження сприятливих умов оподаткування для суб'єктів
господарювання, які вкладають власні капітали у розвиток пріоритетних для держави видів економічної
діяльності;
— розвиток інфляційних процесів в економіці —
коригуючи систему оподаткування, передусім це стосуються непрямого оподаткування, держава має можливість впливати на загальний рівень цін в країні,
стримуючи таким чином розвиток інфляційних процесів;
— нарощення обсягів фіктивного капіталу в економіці — підвищуючи ставки оподаткування на капітал,
який не являє собою реальну вартість, а лише надає права для отримання доходів, держава обмежує доходи
економічних суб'єктів, які не займаються реальною економічною діяльністю;
— зростання чисельності осіб, які отримують доходи від володіння капіталом (рантьє) — з метою обмеження рівня доходів від володіння капіталом та стимулювання осіб до участі у суспільному виробництві
держава має можливість збільшувати рівень податкового навантаження на осіб, які отримують такі доходи;
— надмірний розвиток фінансового сектору — запроваджуючи спеціальні режими оподаткування для
суб'єктів фінансового ринку держава має можливість
стримувати їхній розвиток та знижувати рівень прибутковості, підвищуючи таким чином економічну привабливість господарювання у реальному секторі економіки;
— погіршення екологічного стану — з метою захисту навколишнього природного середовища держава має
можливість запроваджувати спеціальні умови оподаткування для екологічно шкідливих видів виробництв та
стимулювати запровадження екологічно безпечних технологій.
Слід зазначити, що податкова політика як складова
загальноекономічної політики оперує низкою заходів,
які дають можливість віднести її до кон'юнктурної політики, що включає до свого складу фіскальну, грошово-кредитну політики та заходи прямого впливу.
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Рис. 1. Місце податкової політики у соціально-економічній політиці держави

Головне завдання податкової політики можливо
визначити виходячи із того, що вона є складовою кон'юнктурної економічної політики держави та полягає
у фінансовому регулюванні економіки задля згладжування коливань ринкових процесів з метою підтримання загального стану ринкової кон'юнктури на рівні, що
необхідний для досягнення визначених цілей економічного та соціального розвитку країни.
Як складова кон'юнктурної політики податкова політика впливає на ринкову кон'юнктуру, тобто на сукупний попит на сукупну пропозицію. Зростання податкових вилучень з доходів суб'єктів господарювання призводить до скорочення можливостей та послаблює мотиви до нарощення інвестиційних витрат, нарощення
обсягів виробництва, що призводить до зменшення сукупного попиту та пригнічує економічну активність.
Скорочення ж податкових витрат з одночасним нарощенням витрат держави призводить до збільшення показника номінального національного доходу та зростання сукупного платоспроможного попиту на ринку, це
активізує ринкову кон'юнктуру і сприяє нарощенню виробництва.
Податкова політика держави є складовою державної фінансової політики [21, с. 130], яка, в свою чергу, є
складовою макроекономічної політики держави та
являє собою цілеспрямований вплив з боку органів державної влади на господарські процеси шляхом фінансового регулювання для створення сприятливих умов
для економічного та соціального розвитку країни. Поруч із податковою політикою, державна фінансова політика включає бюджетну політику, грошово-кредитну
політику, інституційні перетво-рення, інвестиційну та
соціальну політику.
Ю.Б. Іванов, І.А. Майбуров, Г.О. Агарков та ін. [22]
визнають податкову політику частиною фіскальної політики. Дана позиція також є слушною та заслуговує на
увагу.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можливо зробити висновок про те, що нині відсутня
єдина точка зору на визначення місця державного податкового регулювання як засобу реалізації державної
податкової політики у системі державного регулювання економіки, як засобу реалізації державної соціально-економічної політики.
Визначити місце державної податкової політики
у загальноекономічній політиці держави можливо
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таким чином. Податкова політика є частиною політики держави у сфері формування бюджетних доходів. У свою чергу, політика у сфері формування
бюджетних доходів є складовою фіскальної (бюджетної) політики. Бюджетна політика є основною
складовою фінансової політики держави, яка вже є
елементом загальнодержавної соціально-економічної політики.
У графічному вигляді місце податкової політики, а
отже і податкового регулювання як засобу її реалізації,
представлено на рисунку 1.
Застосування заходів податкового регулювання доцільно здійснювати у симбіозі із іншими інструментами
фінансового та бюджетного регулювання економіки, що
дозволить досягти максимально високих результатів від
реалізації державної економічної політики та досягти
необхідних параметрів функціонування національної
економіки у встановлені терміни.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, податкова політика є складовою загальноекономічної політики, яка реалізується органами державної влади для досягнення поставлених завдань
економічного та соціального розвитку. Податкова
політика — це діяльність держави, яка формується під
впливом політичних факторів та об'єктивних вимог,
виконання яких необхідне для досягнення певних показників розвитку національної економіки, у сфері
встановлення і стягнення податків, зборів (обов'язкових платежів) для формування стабільної фінансової бази для реалізації державою її функцій. Податкова політика є виключним повноваженням держави
яке реалізується через систему уповноважених
органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до цілей та завдань соціально-економічного розвитку, відповідно до цього і визначається
сутність, структура та роль системи оподаткування в
економіці країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ
Фінансова економічна криза відновила цікавість економістів до проблеми циклічності економічного розвитку. Типи циклів розрізняються неоднозначністю матеріальної основи розвитку, характером впливу на економічні процеси. І хоча це можна покласти в основу класифікації, така специфіка є відносною, оскільки причинно-наслідкові зв'язки, що викликають до життя ті чи інші
цикли, та функції, які вони виконують, багато в чому
переплітаються. Крім того, різні цикли переплітаються, що ускладнює їх диференціацію.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
Багато наукових праць присвячено аналізу циклічних економічних процесів. Серед підходів до моделювання циклічних коливань виділяють: детермінований
підхід (В.В. Баданов, К.О. Дмитрусенко, І.В. Алєксєєв,
Т.О. Смірнова, А.І. Хоменко, Є.В. Резниченко, В.В. Мокеєв, А.В. Мокеєв, А.П. Євсеєв, Д.А. Євсеєв та ін.), стохастичний підхід (Є. Слуцький, А. Хансен, О. Хотомлянський, Д.М. Чабаненко, У. Гамільтон, П. Перрон,
Філліпс та ін.), підхід на основі теорії нейронних мереж
та моделей нечіткої математики (Ю.С. Соловйова,
Т.І. Грекова, О.С. Біліловець, К.А. Симонова, Ю.П. Зайченко, О.В. Крючин та ін.).
ЦІЛІ
Вибір статистичних методів має істотний вплив на
отримані результати, тому робити категоричні висновки про наявність або відсутність коливань не завжди
коректно. На сьогодні залишається невирішеною проблема вибору індикаторів для аналізу циклічних коливань.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема співвідношення економічних циклів ставить об'єктивне завдання проведення їх класифікації.
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В основу більшості підходів до групування економічних
циклів покладено тривалість коливань економічної активності. Найбільш узагальненим можна вважати розмежування циклів на: короткострокові, середньострокові, довгострокові.
Короткострокові цикли проявляються в періодичному зростанні і зниженні купівельної спроможності.
Вони виявляються у коливаннях рівня економічного
зростання. Такі цикли є незначними до того моменту,
поки більшість населення не знає про період циклу, в
якому перебуває країна в той чи інший момент. Але в
ринковій економіці їх легко помітити, побудувавши
графік динаміки макроекономічних показників: обсягів
ВВП, роздрібної торгівлі, промислової продукції і т.д.
Середньострокові цикли найбільш повно досліджені
в науковій літературі. Вони пов'язані з періодичними
втратами відповідності між попитом та пропозицією на
макрорівні, що проявляється у перевиробництві товарів
з подальшим зниженням виробництва.
Матеріальною основою довгострокових циклів є
життєвий цикл виробничої структури. Згідно з першим
"уточненням" Кондратьєва на початку фази зростання
відбуваються значні зміни у житті суспільства у зв'язку
з науково-технічним прогресом, що спричиняє масову
заміну виробничої структури та залучення відповідно
до неї активної та пасивної частин основних засобів.
Якщо заміна обладнання відбувається після 7—11 років,
а виробнича структура незмінна 40—60 років, це спричиняє конфлікт між активною та пасивною частинами
основних фондів, що посилюється з кожною заміною
обладнання. Це призводить до ситуації, коли після визначеного періоду часу, відносно застаріла виробнича
структура не дозволяє реалізувати потенціал економічного зростання в повній мірі. Як наслідок, економіка
переходить до стадії зниження довгострокового циклу
[2, с. 7—8].
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Рис. 1. Динаміка ВВП
Джерело: побудовано автором на основі даних сайту Національного банку України.
Таблиця 1. Оцінка коефіцієнтів моделі

Ситуація 1
Ситуація 2

Перехідна
матриця
0,32
0,68
0,64
0,36

β0
0,13
0,03

На даний час актуальними є наукові підходи до прогнозування, які дозволяють виділяти з часових рядів
схожі періоди. Тоді для кожної групи періодів знаходиться свій часовий ряд, що задовільно описує його.
Розглянемо застосування ланцюгів Маркова для
аналізу циклічності економічного зростання України на
основі даних ВВП [4, с. 95—97].
На вибір необхідної кількості ситуацій та лагових
змінних впливають такі чинники:
1. Стійкість моделі, тобто незмінність коефіцієнтів
моделі в залежності від числа спостережень, які використовувалися для розрахунків.
2. Похибка усередненого прогнозу за минулими
даними.
3. Похибка найбільш імовірного прогнозу.
Для моделювання всіх процесів найкращим виявилося використання чотирьох лагових змінних часового
ряду. Крім того, для даних показників найкращим виявилося припущення про 2—3 ситуації, які впливають на
процес. Для кожного показника була отримана перехідна матриця P, коефіцієнти регресії β, розроблений
усереднений прогноз на 5 майбутніх періодів, наведений найбільш ймовірний сценарій розвитку процесу, а
також імовірність його втілення.
Для дослідження використовувалися щоквартальні
дані ВВП у період з 1996 по 2013 рр. (рис. 1).
Перш за все розглянемо перехідну матрицю. Знайдені параметри моделі представлені в таблиці 1.
Якщо припустити, що розглядається лише двофазна економіка, то за результатами аналізу можна зробити висновок: цикли пожвавлення та гальмування періодично змінюють один одного.
Загалом аналіз динаміки ВВП можна розбити на декілька фаз.
Період 1 (1996 — 1998). З середини 1996 року до другого кварталу 1998 року відбувався процес деякого пожвавлення в тому розумінні, що підвищувався рівень
зростання ВВП до відповідного періоду попереднього
року. Лише перший квартал 1998 року був віднесений

Коефіцієнти моделі
β1
β2
β3
1,03 -0,25
0,69
1,17 -1,19
0,91

β4
-0,32
0,09

до ситуації певного гальмування. Але загалом першу
фазу можна вважати фазою пожвавлення економіки.
Період 2 (1999 р.). У цьому періоді панівною стає
ситуація гальмування економічного зростання. Звичайно, свою значну роль у цьому періоді відіграла світова
фінансова криза. Проте девальвація національної валюти, обмеження імпорту призвело до стрімкого зростання у наступному періоді.
Період 3 (початок 2000 — кінець 2001 року). У цьому періоді відбулося значне пожвавлення економіки,
вихід її на позитивні темпи зростання.
ВВП, який у найбільш узагальненому вигляді характеризує економічну ситуацію у країні, помітно зріс у реальному вимір. Зросли також показники у основних галузях економіки. Збільшилося виробництво промислової та сільськогосподарської продукції.
Інфляція споживчих цін була нижче прогнозованої.
Гривня залишалася майже увесь час стабільною, у результаті чого зросла довіра до неї з боку юридичних осіб
та населення, що дало можливість збільшити валютні
резерви НБУ. Зростали також реальні доходи громадян
та реальна заробітна плата. Водночас, спостерігалось
зменшення заборгованості бюджетів та суб'єктів підприємницької діяльності по нарахованій, але не сплаченої вчасно заробітної плати [1, с. 20—21].
Період 4 (2002 рік). Тенденції зростання у попередній фазі з багатьох причин не вдалося втримати.
Почалося гальмування зростання економіки, проте воно
продовжувалося відносно недовго — 4 квартали.
Період 5 (2003 — 3 квартал 2004 року). У цьому періоді відбулося чергове пожвавлення економіки, що тривало 7 кварталів. Проте відбувся і певний перегрів економіки, що призвів до зниження темпів у 4 кварталі 2004
року. Саме з нього потрібно відраховувати черговий
цикл падіння.
Період 6 (кінець 2004—2005 рік). У цьому періоді
внаслідок значних політичних змін розпочалися суттєві
економічні перетворення. Фактично була змінена структура ВВП країни, нанесений значний удар по тіньовій

Таблиця 2. Прогноз

Ситуація 1
Ситуація 2
Усереднений
Найбільш ймовірний
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1

2

3

4

5

313058
272302
313009
313058

344651
257393
284942
257393

371487
266902
345085
371487

386679
286344
295665
238012

414837
288197
392474
436596

Ймовірність

12,97%
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Таблиця 3. Оцінка коефіцієнтів моделі
Перехідна матриця
Ситуація 1
Ситуація 2
Ситуація 3

0,20
0,20
0,29

0,31
0,34
0,41

0,49
0,46
0,30

β0
0,07
0,06
0,13

Коефіцієнти моделі
β1
β2
β3
1,08
1,10
1,02

-0,98
-1,13
-0,18

0,55
0,74
0,59

β4
0,39
0,31
-0,27

Таблиця 4. Прогноз

Ситуація 1
Ситуація 2
Ситуація 3
Усереднений
Найбільш
ймовірний

1
297257,33

2
262635,15

3
299776,27

4
281777,20

5
352626,87

283844,08
318824,00
246742,00
297257,33

254610,35
347154,87
250032,00
347154,87

281289,79
377442,84
263461,00
296095,69

280620,86
390914,02
272027,00
394688,93

329337,42
427431,69
281605,00
250844,46

економіці. Результатом цього став перерозподіл бюджетних коштів, проте офіційно зниження темпів зростання.
Період 7 (2006 рік — початок 2008). У цьому періоді
розпочався черговий цикл зростання.
Період 8 (середина 2008—2012). У цьому періоді розпочалося падіння економічного зростання. В основному це пояснюється світовою фінансовою кризою.
Для детальнішого аналізу розглянуто числові характеристики моделі. Прогнози зроблені на наступні 5 періодів представлені у таблиці 2.
Для трьохфазної економіки аналіз за допомогою
ланцюгів Маркова є складнішим. У цьому випадку розрізняються фази незначного падіння,незначного зростання, значного зростання. Знайдені параметри моделі
представлені в таблиці 3.
Перехідна матриця свідчить, що знаходячись у ситуації 3, процес найбільш ймовірно може перейти до 1
або 2 ситуації.
Найбільш ймовірною була ситуація нормального
зростання. Прогнози зроблені на 5 періодів містяться в
таблиці 4.
Аналіз обсягів ВВП дозволяє зробити періодизацію
економіки:
Період 1 (1994—1996 рр.). Відбувається падіння економіки. Проте пожвавлення 1-го кварталу 1996 року
призвело до виходу на новий період.
Період 2 (1996—1997 рр.). У цьому періоді відбувається процес пожвавлення економіки (3-4 квартал
1996-го та 4 квартал 1997 років).
Період 3 (1998 рік — початок 1999 року). Цей період характеризується значним падінням та фінансовою
кризою.
Період 4 (середина 1999 року — кінець 2000 року).
У цьому періоді внаслідок знецінення національної валюти почалося таке економічне зростання, яке дозволило вийти на рівень відтворювальності економіки.
Період 5 (2001 рік — початок 2002 року). У цьому
періоді темпи можливості для зростання ще існують,
проте вони вже не підтримуються. Рік проходить під
емблемою зміни значного зростання до простого зростання, досягаючи взагалі гальмування у 1 кварталі 2002
року.
Період 6 (2 квартал 2002 року — кінець 2004 року).
У цьому періоді відбувається як зростання так і незначне падіння економіки.
Період 7 (кінець 2004—2007 рік). Після значного
пожвавлення очікувано приходить фаза гальмування,
змінюється структура ВВП.
Період 8 (2007 — 3 квартал 2008). Починається процес зростання економіки.
Період 9 (4 квартал 2008—2012). В 4 кварталі 2008
року спостерігається падіння, яке зумовлено впливом
світової економічної кризи. Розпочинається 9-й період,
який характеризується гальмуванням.

www.economy.in.ua

Ймовірність

1,30%

Як видно з аналізу, внаслідок використання трьохфазного аналізу виділено 9 періодів розвитку, на відміну
від 8 періодів при двофазному. Проте основні дати для
періодів співпадають, розширення їх числа відбулося за
рахунок подрібнення періодизації, більш детального
аналізу кожного з періодів.
ВИСНОВКИ
Сьогодні існує великий набір інструментарію для
згладжування негативного впливу "перегріву" економіки
та стимулювання виходу з депресії. До таких заходів можна віднести: жорсткий контроль темпів збільшення заборгованості, контроль руху капіталу, концентрації кредитів.
З початком економічного спаду у 2008 році відбулося рефінансування банків з боку НБУ, вливання коштів на валютний ринок через продаж золотовалютних резервів
НБУ, запровадження мит на імпортні товари та інші.
Світова фаза зростання спостерігалася у періоди
1988—1991, 2003—2007. В інші періоди у світі переважав негативний вплив. Проведене дослідження показало, що обраний метод найкраще зарекомендував себе
при ідентифікації двофазного циклу. Виходячи з отриманих результатів, можна зазначити, що найбільше падіння ВВП припадає на 2-й квартал 2009 року. За допомогою проведеного аналізу було підтверджено гіпотезу про можливість здійснення періодизації сучасного
економічного зростання в Україні.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА РОЗМІЩЕННЯ
ВІДХОДІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
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ENVIRONMENTAL TAX FOR WASTE DISPOSAL AS AN INSTRUMENT OF THE ENVIRONMENTAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Розглянуто екологічний податок за розміщення відходів та обгрунтовано необхідність його вдосконалення з урахуванням рентного підходу. Запропоновано коефіцієнти до ставок екологічного податку,
які встановлюються залежно від місця розміщення відходів у навколишньому природному середовищі.
Доведено фіскальну та екологічну ефективність запропонованих коефіцієнтів.
Considered an environmental tax for waste disposal and the necessity to improve it based on rental approach.
An environmental factors to the tax rates that are set depending on the placement of waste into the environment
are proposed. Fiscal and environmental effectiveness of the proposed rates are proved.

Ключові слова: еколого-економічний розвиток, екологічний податок, екологічна рента, небезпечні відходи, коефіцієнти до ставок екологічного податку
Key words: environmental and economic development, environmental tax, environmental rent, hazardous waste,
factors to the environmental tax rate.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В Україні, як і в більшості країн світу, справляється
екологічний податок, який не виконує належним чином
ні фіскальної, ні регулюючої функції. Так, частка екологічного податку (збору за забруднення навколишнього природного середовища до 1.01.2011 року) у доходах Зведеного бюджету України коливається в межах
від 0,31 — 0,63 %, а обсяги викидів забруднюючих речовин та утворених відходів є досить значними. Це зумовлює необхідність реформування екологічного податку
з метою забезпечення сталого еколого-економічного
розвитку країни, який є пріоритетним. Як відомо, в рамках конференції Організації об'єднаних націй зі збалансованого розвитку "Ріо+20" (2012 рік) обговорювались
питання відносно стійкого та збалансованого розвитку
країн з урахуванням трьох аспектів, а саме: економічного, екологічного та соціального. Основою стійкого
розвитку є побудова "зеленої" економіки, де екологічна складова є найважливішою. Саме завдяки урахуванню екологічного аспекту побудова "зеленої" економіки
надасть змогу раціонально використовувати природні
ресурси з меншою шкодою для навколишнього природного середовища, підвищить ефективність використання природних ресурсів та зменшить викиди забруднюючих речовин [1].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми виділення екологічної ренти, обгрунтованого підходу до визначення ставок та методики розрахунку екологічного податку з урахуванням рентного
підходу, необхідності його реформування є об'єктом
дослідження багатьох науковців, серед яких В. Боронос,
О. Веклич, Б. Данилишина, О. Маслюківська, Л. Шерстобитова та інші.
В. Боронос [2], Л. Шерстобитова [3] у своїх дослідженнях розглядають питання, які пов'язані з екологічною рентою. Надають визначення даній категорії, виділяють види екологічної ренти.
Науковець О. Веклич [4] надає власне визначення,
види екологічної ренти, досліджує проблеми, характерні екологічній ренті, та шляхи їх вирішення.
Науковець О. Маслюківська [5] у своїх працях детально досліджує екологічний податок на викиди діоксиду вуглецю, необхідність вдосконалення його справляння за рахунок запровадження обгрунтованої ставки екологічного податку на викиди діоксиду вуглецю.
На наш погляд, у працях науковців з досліджуваного питання відсутній детальний підхід до розроблен-
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Утворено відходів 1-3
класу небезпечності,
тис. тон

відходів. Також особливу увагу варто приділити тому факту, що до 2010 року менше 50 % відходів розміщувалось у спеціаль2000
1368,1
но відведених місцях, і лише у 2010 році цей
1500
показник сягнув 80,38%, а у 2011 році —
1000
1230,3
61,9 %.
500
До 2010 року Державним комітетом
0
статистики не проводився облік утворених
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
відходів четвертого класу небезпеки, які є
Роки
малонебезпечними відходами. Обсяг утвоРис. 1. Динаміка кількості утворених відходів 1—3 класу небезпечності в рених малонебезпечних відходів за 2010—
Україні, 2003—2012 роки, тис. тонн
2012 роки склав 417531,9 тис. тонн,
446206,7 тис. тонн та 449358,7 тис. тон
ня екологічного податку з урахуванням рентного відповідно. Обсяги утворених відходів четвертого клапідходу, що справляється за розміщення відходів, які су перевищують обсяги відходів першого — третього
негативно впливають на стан навколишнього природ- класів майже у 200 разів. Зазначимо, що на суттєве
збільшення обсягів утворених відходів вплинуло також
ного середовища.
те, що почали вести облік утворених відходів домогосподарствами, починаючи з 2011 року.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Рентний підхід до екологічного податку з впровад(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою дослідження є реформування екологічного женням Податкового кодексу не застосовано, оскільподатку за розміщення відходів з метою покращення еко- ки ні абсолютна, ні диференційна рента не знайшли полого-економічного стану країни. Для досягнення постав- вного відображення у складі екологічного податку. Наленої мети необхідно вирішити ряд завдань: здійснити уковець О. Веклич абсолютну ренту виділяла у складі
аналіз механізму стягнення екологічного податку за роз- збору за забруднення навколишнього природного семіщення відходів; обгрунтувати необхідність реформу- редовища при здійснені викидів забруднюючих речовин
вання екологічного податку з урахуванням рентного у межах встановлених лімітів [4, с. 32]. Дійсно, у разі
підходу; розробити коефіцієнти до ставок екологічного здійснення викидів забруднюючих речовин у межах
встановлених лімітів шкоди навколишньому природноподатку, що справляється за розміщення відходів.
му середовищу задається у такому розмірі, що не впливає на нормальний процес відтворення навколишнього
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ природного середовища. Таким чином, суб'єкт господарювання-забруднювач використовує право власності
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На сьогоднішній день в Україні, як і в більшості країн на певну територію, якій властиві певні природні якості.
світу, справляється екологічний податок. Об'єктом стяг- Одержуючи при цьому доходи від володіння власністю
нення його є обсяги та види забруднюючих речовин, ви- з певними природними якостями, створюється екологікиди яких здійснюються в атмосферне повітря, у водні чна рента, яка і підлягає вилученню за допомогою приоб'єкти; відходів, які розміщуються у спеціально відве- родно-ресурсного платежу — збору за забруднення надених для цього місцях; палива, у тому числі виготовле- вколишнього природного середовища. На сьогоднішній
ного з давальницької сировини, реалізованого або вве- день — це екологічний податок.
Але, незважаючи на існування абсолютної ренти як
зеного на митну територію України; радіоактивних
відходів, які створюються в результаті діяльності складової збору за забруднення навколишнього присуб'єктів господарювання та (або) тимчасово зберіга- родного середовища, сутність поняття рента порушеються їх виробниками понад установленого особливи- но. Оскільки відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за
ми вимогами ліцензій термінами; електроенергії.
Впровадження екологічного податку на зміну збо- забруднення навколишнього природного середовища і
ру за забруднення навколишнього природного середо- стягнення цього збору" збір за забруднення навколишвища свідчить про його фіскальну та екологічну спря- нього природного середовища включався до складу вимованість, що надасть можливість збільшити податкові трат підприємства, тобто включався до собівартості і
надходження до бюджету держави за умови здійснен- сплачувався не за рахунок прибутку підприємства, а
ня ефективного податкового контролю та зменшити переносився на споживача продукції, що створена данегативний вплив на навколишнє природне середови- ним суб'єктом господарювання — забруднювачем.
З прийняттям Податкового кодексу України та запще.
На жаль, в Податковому кодексі відсутні економічні ровадженням екологічного податку уся сума екологічстимули для підприємств, які сприяли б впровадженню ного податку включається до витрат підприємства і не
новітніх ресурсозберігаючих та природоохоронних за- сплачується за рахунок прибутку. Тобто рентний підхід
ходів. Якщо розглянути динаміку обсягів утворених у складі екологічного податку відсутній.
Абсолютна рента повинна вилучатися за допомогою
відходів (рис. 1), які відповідно до статті 1 Закону України "Про відходи" є будь-якими речовинами, мате- екологічного податку та обов'язково справлятися за
ріалами і предметами, що утворилися у процесі вироб- рахунок прибутку підприємства.
Для підвищення екологічної ефективності даного
ництва чи споживання, а також товари (продукція), що
повністю або частково втратили свої споживчі власти- податку, на наш погляд, необхідно змінити ставку та ковості і не мають подальшого використання за місцем їх ефіцієнти до ставки екологічного податку з урахуванутворення чи виявлення і від яких їх власник позбуваєть- ням рентного підходу, який полягає у тому, що:
1) абсолютна рента повинна відображатися у складі
ся, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації
чи видалення [6], то зможемо побачити, що дійсно, зап- екологічного податку, який повинен стягуватися з прировадження екологічного податку сприяло зменшенню бутку підприємств за здійсненне забруднення навкоутворених відходів у порівнянні з минулими роками. Але лишнього природного середовища у межах лімітів, що
поки неможливо оцінити результати запровадження не заподіюють шкоди навколишньому природному сеекологічного податку, оскільки пройшло недостатньо редовищу;
2) диференційна рента І повинна відображатися у
часу для досягнення результатів.
Аналізуючи дані рисунка 1, варто відмітити, що лише складі екологічного податку у вигляді коефіцієнтів, що
з 2007 року по 2009 рік та з 2010 по 2012 роки спостері- враховують місце здійснених викидів забруднюючих регається тенденція до зменшення обсягу утворених човин або розміщених відходів;
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Коефіцієнти до ставок екологічного податку, які
встановлюються залежно від місця розміщення
відходів у навколишньому природному
середовищі

У межах населеного
пункту

На відстані менш як
3 км від населеного
пункту

На відстані більш як
3 км від населеного
пункту

I клас – 5

I клас – 3

I клас – 2

IІ клас – 4,75

IІ клас – 2,75

IІ клас – 1,75

IІІ клас – 4,5

IІІ клас – 2,5

IІІ клас – 1,5

IV клас – 4

IV клас – 2,25

IV клас – 1

Рис. 2. Коефіцієнти до ставок екологічного податку, які встановлюються залежно від місця розміщення відходів
у навколишньому природному середовищі
* розроблено автором.

3) диференційна рента ІІ повинна відображатися у
складі екологічного податку за рахунок проведення аналізу та експертних оцінок, що нададуть змогу отримати
інформацію щодо розміру додаткових вкладень капіталу та віддачі від цього.
Об'єктом нашого дослідження стануть коефіцієнти,
що враховують місце розміщення відходів. Відповідно
до Закону України "Про відходи" розміщення відходів
повинно здійснюватися з урахуванням вимог екологічного, земельного та природоохоронного законодавства.
У залежності від класу небезпечності відходів встановлюються окремі вимоги до їх розміщення. В Податковому кодексі при розрахунку екологічного податку застосовуються підвищуючі коефіцієнти, які залежать від
місця розташування зони розміщення відходів. На сьогоднішній день дані коефіцієнти не змінились, вони залишились такими же, як і були для збору за забруднення
навколишнього природного середовища та складають:
1) у межах населеного пункту або на відстані менш
ніж 3 км від таких меж — 3;
2) на відстані від 3 км і більше від меж населеного
пункту — 1.
Ці коефіцієнти застосовуються незалежно від класу небезпеки відходів. На наш погляд, цей аспект потрібно переглянути з урахуванням рентного підходу, а
саме диференційної ренти І, що буде пов'язано з місцезнаходженням розміщених відходів, оскільки певний
клас небезпеки має різний вплив на екологічний стан
країни. Застосовувати однакові підвищуючи коефіцієнти до різних класів небезпеки відходів необгрунтовано. Вважаємо, що ці коефіцієнти доцільно поділити не
на дві групи, а на три. Окремо повинні бути розроблені
коефіцієнти для місць розташування відходів в межах
населеного пункту та за межами населеного пункту в
залежності від відстані місця розміщення відходів. Таким чином, коефіцієнти повинні бути розроблені для окремих класів небезпеки відходів та за трьома місцями
розміщення (рис. 2).
Використовуючи імітаційне моделювання (програму IThink) визначимо, на скільки доходи Зведеного бюджету могли б збільшитися за рахунок запровадження
розроблених коефіцієнтів.
Припустимо, що кількість утворених відходів є однаковою як у межах населеного пункту, поза межами
на відстані 3 км та більше ніж 3 км та складає одну тонну.
Відмітимо, що при розробці моделі було розраховано два варіанти з урахуванням коефіцієнтів, запропо-
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нованих Податковим кодексом України, та з урахуванням коефіцієнтів, що пропонуємо ми.
За результатами проведеного імітаційного моделювання отримано такі результати (табл. 1).
1) за заданих умов у разі розміщення відходів кожного рівня небезпечності у межах населеного пункту,
за межами на відстані менш ніж 3 км та більш ніж 3 км,
надходження екологічного податку з урахуванням
коефіцієнтів, що передбачені Податковим кодексом України, складуть 6031,23 грн.;
2) за заданих умов у разі розміщення відходів кожного рівня небезпечності у межах населеного пункту,
за межами на відстані менш ніж 3 км та більш ніж 3 км,
надходження екологічного податку з урахуванням коефіцієнтів, розроблених нами, складуть 8578,84 грн.;
3) у цілому надходження екологічного податку за
рахунок запропонованих коефіцієнтів можуть збільшитися на 42,24 %, що відбудеться за рахунок:
— при розміщенні відходів в межах населеного пункту
надходження екологічного податку збільшаться в цілому
на 66,18 %, за рахунок усіх класів небезпечності відходів;
— при розміщенні відходів за межами населеного
пункту на відстані менш ніж 3 км надходження екологічного податку зменшаться в цілому на 0,5 %. Особливо зменшаться надходження екологічного податку за
розміщення відходів четвертого класу небезпеки;
— при розміщенні відходів за межами населеного
пункту на відстані більш ніж 3 км надходження екологічного податку збільшаться в цілому на 98,38 %. При
цьому зменшаться надходження екологічного податку
за розміщення відходів четвертого класу небезпеки на
44,92 %, оскільки ми вважаємо, що відходи четвертого
класу небезпеки, що розташовані більш ніж за 3 км від
населеного пункту, не впливають негативно на навколишнє природне середовище населеного пункту. А надходження від розміщення відходів першого класу небезпеки збільшаться на 100 % у зв'язку з тим, що шкода від
відходів першого класу небезпеки для навколишнього
природного середовища досить велика та негативно
впливає на навколишнє природне середовище населеного пункту.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
За результатами проведеного імітаційного моделювання вважаємо, що запропоновані коефіцієнти є більш
обгрунтованими відносно можливої заподіяної шкоди
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Податкового
кодексу України
станом на
19.01.2013 р., грн.

Рекомендацій автора,
грн.

+/-, грн.

+/-, %

1

2

3

4

5=4-3

6=5/3*100

У межах населеного
пункту

Рівень
небезпечності
відходів

Зміни, за рахунок
використання
рекомендацій автора

Прогнозні надходження екологічного податку
з урахуванням коефіцієнтів, встановлених
відповідно до:

I клас

2467,56

4112,6

1645,04

66,67

IІ клас

89,88

142,31

52,43

58,33

IІІ клас

22,56

33,84

11,28

50,00

IV клас

3,05

3,87

0,82

26,89

Загалом

2583,05

4292,62

1709,57

66,18

На відстані більш ніж На відстані менш ніж 3
3 км від населеного
км від населеного
пункту
пункту

Місце розміщення
відходів

Таблиця 1. Результати імітаційного моделювання впровадження коефіцієнтів до ставок екологічного податку

I клас

2467,56

2467,56

0

0

IІ клас

89,88

82,39

-7,49

-8,33

IІІ клас

22,56

18,8

-3,76

-16,67

IV клас

4,39

2,65

-1,74

-39,64

Загалом

2584,39

2571,4

-12,99

-0,50

I клас

822,52

1645,04

822,52

100,00

IІ клас

29,96

52,43

22,47

75,00

IІІ клас

7,52

11,28

3,76

50,00

IV клас

1,87

1,03

-0,84

-44,92

Загалом

861,87

1709,78

847,91

98,38

6031,23

8578,84

2547,61

42,24

Всього

* розроблено автором на основі даних, отриманих за результатами імітаційного моделювання.
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METHOD OF ENTERPRISES LABOR POTENTIAL ASSESSMENT

У статті розглянуто підхід до оцінки потужності трудового потенціалу. Наведено переваги та недоліки кваліметричної моделі оцінки трудового потенціалу підприємства. Доведено, що кваліметрична оцінка дає можливість
формалізувати прийняття управлінських рішень там, де раніше використовувались лише інтуїтивні підходи або
якісні характеристики, залежні від суб'єкта — генератора таких характеристик.
Розглянуто основні принципи побудови моделі кваліметричної оцінки трудового потенціалу.
Доведено, що важливим завданням оцінки трудового потенціалу є можливість не тільки кількісно визначити
показник трудового потенціалу підприємства, але й зіставити його з фактичними результатами діяльності підприємства та результатами кваліметричної оцінки персоналу.
Запропоновано методику оцінки рівня трудового потенціалу та ефективності його використання з врахуванням витрат, які здійснюються на підприємстві, для його розширеного відтворення. Такий підхід може бути покладений в основу системи управління трудовим потенціалом на промислових підприємствах.
Проведено класифікацію витрат підприємства, які спрямовані на формування, підтримання та використання
трудового потенціалу.
Наведено формулу вартісної оцінки трудового потенціалу для конкретного підприємства.
In the article it is dealed with an approach to labor potential estimation power. There are the advantages and
disadvantages in qualimetric evaluation of enterprise labor potential model. It is proved the qualimetric evaluation allows
to formalize management decisions where previously were used to intuitive approaches or qualitative characteristics,
depending on the subject — the generator of such characteristics.
It is considered the main principles of qualimetric assessment labor potential model construction. It is shown that an
important objective of labor potential estimation is the ability not only to quantify the rate of the enterprise labor potential,
but also to compare it with the actual results of the enterprise and the results of qualimetric personnel evaluation.
It is considered the method of assessing the employment potential level and efficiency of its use, taking into account
expenses which are carried out in the enterprise for its expanded reproduction. It may be the basis for the labor potential
system at the industrial enterprises.
It is shown the classification of enterprise costs which are aimed at the formation, maintenance and use of labor potential.
It is shown the formula labor potential valuation for a particular enterprise.
Ключові слова: трудовий потенціал, оцінка, кваліметрична модель підприємства.
Key words: labor potential, assessment, qualimetric enterprise model.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні труднощі визначення рівня трудового потенціалу промислових підприємств полягають в кількісній оцінці
внутрішніх властивостей працівника, які називаються особистісними. Враховуючи існуючий на сьогодні досвід при оцінці
властивостей (якості) технічних систем, для оцінки рівня трудового потенціалу на промислових підприємствах при розробці стратегії розвитку трудового потенціалу доцільно використати наукові здобутки методики кваліметричної оцінки
якості (рівня) об'єкту.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Глибокий внесок у розробку методики оцінки трудового
потенціалу внесли такі вітчизняні вчені, як Анічин Л.М., Дієсперов В.С., Михайлова Л.І., Олійник Т.І., Саблук П.Т., Ульяченко О.В., Якуба К.І.
У працях зазначених вчених доведено факт значного впливу особистісних якостей працівників на функціонування економічних систем. Однак інструментарій оцінки особистих якостей індивідів ще потребує значного обгрунтування.
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МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є розробка інструментарію оцінки якісних показників персоналу за допомогою кваліметричниго методу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вибір для практичного використання саме кваліметричного методу оцінки трудового потенціалу промислових підприємств грунтується на тому, що вітчизняна практика має багатий досвід його використання (метод широко використовується при оцінці якості технічних продуктів), який має відносно гнучкий апарат виміру. Причиною його широкого використання на практиці є певне
коло переваг у порівнянні з іншими методами оцінки. Кваліметрична оцінка дає можливість формалізувати прийняття управлінських рішень там, де раніше використовувались лише інтуїтивні підходи або якісні характеристики, залежні від суб'єкта — генератора таких характеристик. До інших переваг кваліметричного методу можна віднести такі:
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— відносно висока достовірність результатів;
— створення професійного портрету співробітника у вигляді необхідної та достатньої сукупності його властивостей,
оцінених кількісно;
— надання співробітнику можливості цілеспрямованої
роботи над собою на підставі проведеного порівняльного аналізу власної оцінки з портретом ідеального співробітника;
— отримання кінцевої оцінки у вигляді конкретного числа, яке за допомогою механізму приведення можна використовувати у загальній оціночній моделі, або інших управлінських процесах;
— можливість порівняння характеристик співробітників
між собою за результатами їх оцінювання та встановлення на
підставі цього розмірів оплати праці та можливостей для кар'єрного росту;
— можливість періодичного переоцінювання працівників
з метою визначення динаміки зміни якісних показників окремих працівників;
— відносна безконфліктність методу оцінки через залучення до участі в оцінці усіх бажаючих.
З метою побудови загальної моделі оцінювання доцільно
розглянути основні принципи побудови моделі кваліметричної оцінки. Кількісне оцінювання — визначення чисельних характеристик властивостей працівника (фізичних і нефізичних)
без використання матеріальних засобів або вартісних оцінок.
Похибка оцінювання не регламентується, але вона може бути
розрахована і мінімізована. Єдність виміру і кількісного оцінювання методики кваліметричної оціник полягає в тому, що
в обох випадках їхнім результатом є чисельне вираження раніше невідомих характеристик.
Оскільки якість об'єкта виявляється в першу чергу через
його властивості, тобто через об'єктивні характеристики об'єкта, то вважається, що для оцінки якості необхідно:
— по-перше, визначити перелік властивостей, сукупність
яких у досить повній мірі характеризує якість;
— по-друге, виміряти властивості, тобто визначити їхні
чисельні значення;
— по-третє, аналітично зіставити отримані дані з подібними характеристиками іншого об'єкта, прийнятого за зразок
(еталон) якості. Отриманий результат буде з достатнім ступенем вірогідності характеризувати якість досліджуваного об'єкта [1, с. 43].
Однак в методології кваліметричної оцінки може міститися і певна суб'єктивність. Суб'єктивність може полягати в
самому виборі еталону чи якості "базового зразку", з даними
про який зіставляються зведення про властивості досліджуваного об'єкта. Крім того, суб'єктивність підсумкової характеристики рівня якості може проявлятися у використанні таких методик кваліметричної обробки даних про властивості
об'єктів, що зіставляються, які більше відповідають інтересам
і завданням дослідника, а не об'єктивному стану речей.
Вважається, що в загальному вигляді оцінка якості (кваліметрична оцінка — Ок) формується як наслідок взаємодії чотирьох компонентів наведених в виразі 1:
(1),
Ок = f (Оо; Ос; Бо; Алг )
де Оо — об'єкт що оцінюється;
Ос — суб'єкт, що оцінює;
Б — база оцінювання (еталон якості);
Ал — алгоритм (логіка та прийоми) оцінювання.
У деяких джерелах [2, с. 47] пропонується використовувати як інструмент оцінки дерево властивостей співробітника, побудова якого виноситься на обговорення усіма працівниками компанії. Використання дерева цілей дає змогу виявити необхідний та достатній перелік властивостей, що характеризують співробітника конкретної організації. Для проведення кваліметричної оцінки важливим завданням є визначення кінцевого результату (критерію якості). На нашу
думку, усі оціночні процедури, пов'язані з персоналом, ставлять на меті визначення якості (як поточної, так і перспективної) виконання працівниками функціональних обов'язків.
Тобто основним чинником, який може характеризувати особистісний потенціал, є здатність виконувати певні функції чи
"функціональність" працівника. В залежності від ієрархічного рівня певного працівника в організації набір властивостей, які складають функціональність, буде змінюватися. Причому будуть змінюватися не елементи, які складають персоніфіковані властивості, а тільки ступінь їх прояву у працівників.
У складі персоналу організації, на нашу думку, доцільно
диференціювати п'ять категорій працівників, праця яких буде
оцінюватися за допомогою запропонованого методу. До цих
категорій пропонується віднести:
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— топ-менеджерів (директора та його заступників)
підприємства;
— менеджерів середньої ланки (керівників функціональних відділів, виробничих підрозділів);
— менеджерів низової ланки (майстрів, бригадирів, старших зміни чи старших продавців тощо);
— працівників-виконавців, від чиєї роботи безпосередньо
залежать економічні результати підприємства, задіяні в основному технологічному циклі підприємства;
— працівників-виконавців, від роботи яких опосередковано залежать результати виробничо-господарської діяльності
підприємства (обслуговуючий персонал).
Для кожної з категорій працівників пропонується створити портрет ідеального працівника, який матиме максимальні
показники за кожної з первинних ознак. Однак для подальшого дослідження в цьому напрямі необхідно створити групи
експертів, які визначатимуть необхідний рівень прояву кожного з перелічених показників нижнього рівня дерева кваліметричної оцінки.
При розробці експрес-моделі аналізу доцільно використати метод формування факторно-критеріальних управлінських моделей, коли будь-яке якісне явище розкладається на
складові, які мають певну вагу в цьому явищі [3, 5]. Однак в
практичних розрахунках факторів найбільше значення має не
стільки абсолютне відхилення від показника максимальноважливого фактору, скільки розробка коригуючих (нормативних) коефіцієнтів до загальної моделі оцінки.
Після проведення зазначеного ранжування необхідно розробити систему питань, за допомогою якої стає можливим
визначити ступінь прояву тієї чи іншої особистісної ознаки в
діяльності працівника. Причому на запитання пропонується
відповідати не тільки працівникам, праця яких досліджується,
але і їх безпосереднім керівникам (для перевірки справедливості самооцінки). Результати оцінки керівника та самооцінки
визначалися як середнє арифметичне. До зазначеної процедури також можна залучити і колег, які тісно співпрацюють з
досліджуваним працівником. Однак така система оцінювання
приводить до значного зростання трудомісткості розрахунків.
Доцільно зробити наголос на тому, що слід оцінювати властивості працівника, а не посади, яку він обіймає, хоча, безперечно, від специфіки посади також значною мірою може залежать прояв тієї чи іншої характеристики оцінюваного.
Загальний інтегральний коефіцієнт можна отримати шляхом сумування коефіцієнтів кваліметричної оцінки, що відповідають посаді [6, 8].
У результаті проведеного таким чином аналізу стає можливим визначити середні показники якості персоналу підприємства.
Але до цього часу залишається суттєвою і невирішеною
до кінця проблема питомої ваги усіх показників, які характеризують потенціал персоналу. Очевидним, на нашу думку, є
факт, що чим більшим є показник кваліметричної оцінки, тим
більше працівник відповідає певній посаді. Безперечно, використання виключно кваліметричної оцінки не є достатнім для
характеристики рівня трудового потенціалу, однак якщо ключовим завданням дослідження є визначення вартості показників трудового потенціалу, то кваліметричний показник досить ефективно може бути використаний як додатковий.
Крім того, на нашу думку, важливим завданням оцінки
трудового потенціалу є можливість не тільки кількісно визначити показник трудового потенціалу підприємства, але й зіставити його з фактичними результатами діяльності підприємства
та результатами кваліметричної оцінки персоналу.
Необхідно звернути особливу увагу на розробку алгоритму розрахунку загального потенціалу підприємства. На сьогодні ця проблема, як ми вважаємо, в економічній літературі
задовільно не вирішена. Нами було зроблено припущення, що
ефективність діяльності трудового потенціалу може підвищуватися в разі, якщо якісні характеристики індивідуального
працівника, оцінені за допомогою кваліметричної методології,
наближатимуться до характеристик "ідеального" працівника
(встановленого критерію). Використовуючи зазначений вище
підхід, можна визначити додатковий обсяг продукції, який
може бути вироблений та реалізований за умови заміни реальних працівників ідеальними.
Усі зазначені вище методи та підходи до оцінки трудового
потенціалу підприємства мають нести відповідне прикладне навантаження — знаходитися в основі політики підприємства по
формуванню трудового потенціалу та управління ним. Справді,
для того аби управляти трудовим потенціалом, необхідні досить
точні та відносно прості методи оцінки як трудового потенціалу,
так і ефективності його використання. Всі наведені вище методи
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та критерії є теоретично добре обгрунтованими, але в цілому їх
досить важко застосувати в практиці агропромислових
підприємств через їх надлишкову деталізованість, ускладненість
та необхідність формування великої постійно оновлюваної
інформаційної бази. У випадку застосування таких підходів нерідко виникає потреба у формуванні кваліфікованих експертних
комісій, що в умовах малих та середніх підприємств агропромислового комплексу (а більшість із них відносяться до малого та
середнього бізнесу) є проблематичним або практично неможливим. Крім того, відбір та застосування експертами великої
кількості показників та характеристик, які мають відношення до
поняття "трудовий потенціал підприємства" та "трудовий потенціал працівника" може носити еклектичний та суб'єктивний характер за браком кваліфікованих експертів, що знизить точність
та інформативність проведених оцінок, і вочевидь не забезпечить
створення на підприємстві ефективної системи управління трудовим потенціалом. І, нарешті, при побудові методики і системи
критеріїв оцінки та використання трудового потенціалу слід, очевидно, виходити з того, що самі підходи такої оцінки мають визначати основі напрями, в яких доцільно працювати менеджменту промислових підприємств, аби забезпечити високий рівень
ефективності формування та використання трудового потенціалу. Таким чином, враховуючи недоліки запропонованих вище методик та критеріїв оцінки трудового потенціалу та параметрів
його застосування, при їх побудові слід виходити з таких принципів:
— вони мають бути простими в практичному використанні;
— вони мають бути зрозумілими;
— вони повинні бути досить точними і враховувати мінімум
найбільш важливих факторів;
— вони надають інформацію про основні напрями, в яких
слід працювати керівництву підприємства, аби забезпечити
високу ефективність управління трудовим потенціалом.
Виходячи з вищевикладеного, як більш доцільна та прикладна, пропонується методика оцінки рівня трудового потенціалу та ефективності його використання з врахуванням витрат, які здійснюються на підприємстві, для його розширеного
відтворення. Такий підхід може бути покладений в основу системи управління трудовим потенціалом на промислових
підприємствах.
Суть методики в наступному. Оскільки для оцінки трудового потенціалу більшість авторів пропонують застосовувати експертні оцінки різноманітних характеристик як індивідуальних
якостей окремого працівника, так і рівня організації праці, а також техніко-технологічного рівня підприємства і навіть синергетичний ефект, то згадані методики є громіздкими, суб'єктивними, передбачають включення характеристик та факторів, які мають несуттєве значення, або навіть віддалене відношення до трудового потенціалу і не гарантують достовірних результатів оцінки. З нашої точки зору, трудовий потенціал підприємства для
поточного (не стратегічного) управління все ж більш доцільно оцінювати в грошовій формі, використовуючи витратний метод. Усі
витрати, що мають відношення до формування та використання
трудового потенціалу конкретного підприємства мають бути враховані і складати його вартісну основу. Витрати підприємства,
спрямовані на формування, підтримання та використання трудового потенціалу, доцільно класифікувати так:
— витрати на формування трудового потенціалу;
— витрати на підтримання трудового потенціалу;
— витрати на використання трудового потенціалу.
З іншого боку, за економічним змістом вони мають бути
поділені на:
— інвестиційні витрати;
— поточні витрати.
Оскільки інвестиційні витрати на формування трудового
потенціалу можуть бути значними, а їх окупність складати
досить довгий період (наприклад, 5 років), то для поточної
оцінки рівня трудового потенціалу важливо ввести поняття
амортизації інвестицій, спрямованих на довгострокове формування трудового потенціалу. Так, якщо група промислових
підприємств, наприклад, побудувала професійно-технічне училище, де навчає майбутніх працівників для власних потреб, то
можна говорити як про окупність таких інвестицій, так і про
їх амортизацію (амортизацію витрат), яка призведе до зростання вартості трудового потенціалу і, можливо, з певним часом приведе до тимчасового зниження ефективності його використання з подальшим його значним підвищенням.
Таким чином, формула вартісної оцінки трудового потенціалу для конкретного підприємства може мати такий вигляд:
Стп = А тп + ПВ тп
(2),
де Стп — поточна вартістна оцінка рівня трудового потенціалу підприємства;
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Атп — амортизація інвестицій, спрямованих на формування трудового потенціалу та (частково) — в підтримання
його рівня);
ПВтп — поточні витрати на використання трудового потенціалу (включає частково і поточні витрати на підтримання
його рівня).
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Викладений вище підхід до оцінки потужності трудового
потенціалу включає непрямим шляхом всі суттєві фактори, які
впливають на його вартість. Так, обсяг витрат на підвищення
рівня освіти та кваліфікації кадрового потенціалу може бути
врахований у вартості трудового потенціалу через відповідні
кошти, які включаються в вартість цього потенціалу через
амортизаційні витрати. Організаційний та техніко-технологічний фактори враховуються через рівень заробітної плати та
інших доплат до неї, оскільки більш високий технологічний
рівень потребує і більш високої кваліфікації та відображається на заробітній платі персоналу. Щодо зазначених інших методик, то їх точність та пристосованість до практичного використання викликає великі сумніви (за деякими винятками щодо
застосування кваліметричної оцінки для розробки стратегії
розвитку трудового потенціалу підприємства). На наш погляд,
точно оцінити, наприклад, творчі здібності працівника, або
його комунікаційний рівень (потенціал) і включити отримані
результати в критерії оцінки трудового потенціалу є сьогодні
надзвичайно складним завданням.
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У статті досліджено теоретичні основи та практика застосування портфельного аналізу страхової компанії та його вплив на ефективність розробки маркетингової стратегії. Розглянуто види маркетингових
стратегій на функціональному, інструментальному на корпоративному рівнях, визначено їхні особливості та призначення.
Наведено основні моделі, що використовуються при портфельному аналізі: матриця BCG (Boston
Consulting Group), матриця McKincey — General Electric, матриця Артура Д. Літтла (Arthur D. Little / Life
Cycle). Досліджено використання одного з найпопулярніших методів аналізу портфеля продуктів страхової компанії за допомогою матриці Boston Consulting Group (BCG) на прикладі "Страхової компанії "АХА
Страхування".
The theoretical backgrounds and practical application of portfolio analysis of the insurance company and
its impact on the efficiency of marketing strategy were examined in the paper. The types of marketing strategies
of functional level, instrumental level and at the corporate level were discussed, their characteristics and purpose
of their implementation were defined.
The basic models that are used for portfolio analysis were represented in the article. They are Matrix BCG
(Boston Consulting Group), matrix McKincey — General Electric, matrix Arthur D. Little (Arthur D. Little / Life
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах росту конкуренції на сучасному страховому
ринку України перед страховиками стоять завдання розробки та впровадження ефективних маркетингових стратегій,
портфельних стратегій для задоволення існуючих потреб
потенційних клієнтів максимізації прибутку та захоплення
бажаної частки рину. Від того, наскільки ефективно розроблені ці стратегії і визначені цілі залежить прибуткове
функціонування страхової компанії, її розвиток.
Якісний аналіз портфеля страхових продуктів включає
аналіз структури, динаміки та якості окремих продуктів
страховика, оцінює важливість їхнього розвитку чи скорочення і є невід'ємною умовою розробки ефективної маркетингової стратегії страхової компанії.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні основи розробки маркетингової стратегії, проблеми стратегічного вибору і досягнення
успіху страхових компаній знайшли своє відображення у
працях таких іноземних вчених, як І. Ансофф, М. Портер,
Р. Румельт, А. Томпсон.
Особливості маркетингової стратегії страховика та
деякі аспекти дослідження стратегічних напрямків страхової діяльності знайшли відображення у працях вітчизняних
вчених: В.Д. Базилевича, Н.М.Внукової, О.О. Гаманкової,
Н.В. Калітченка, С.С. Осадця, Р.В. Пікус, В.А. Полторака, Т.А. Ротової, Я.П. Шумелдита ін.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних положень і
практичних рекомендацій щодо використання портфельного аналізу при розробці маркетингової стратегії страховика на корпоративному рівні та його вплив на ефективність
маркетингової стратегії.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасні вчені розрізняють маркетингові стратегії, які
розробляються підприємством на корпоративному, функціональному та інструментальному рівнях.
На функціональному рівні страховики можуть розробляти декілька видів маркетингових стратегій, які допомагають компанії здійснити вибір найбільш привабливих сегментів страхового ринку та розробити відповідні комплекси маркетингу для обраних сегментів задля задоволення
потреб споживачів та отримання максимально можливого
прибутку: стратегія сегментування, позиціонування та стратегії комплексу маркетингу.
Чотири рівні маркетингових інструментальних маркетингових стратегій дозволять страховику обрати ефективні
елементи комплексу маркетингу, які є необхідними на кожному з рівнів стратегій (продуктові стратегії, цінові стратегії, стратегії дистрибуції, стратегії маркетингових комунікацій).
Корпоративні маркетингові стратегії страхових компаній узгоджують потенційні можливості страховика та
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потреби страхувальників, тим самим визначаючи спосіб
взаємодії компанії з ринком та напрями ефективного використання наявних у страховика ресурсів для найкращого
задоволення потреб потенційних клієнтів.
Корпоративні маркетингові стратегії спрямовані на
збільшення обсягу продажів страхових продуктів, створення нових сфер діяльності, більш якісне задоволення потреб
страхувальників. На корпоративному рівні виділяються такі
групи маркетингових стратегій:
1) конкурентні стратегії, що дозволяють компанії визначити стійкі конкуренті переваги на ринку та недоліки у
порівнянні з компаніями-конкурентами, розробити політику взаємодії з іншими учасниками ринку;
2) стратегії зростання, що дозволяють визначити напрями розвитку компанії, а також наявні можливості та ресурси для зростання. Управління зростанням компанії краще
здійснювати, використовуючи матриці І. Ансоффа, матриці
зовнішніх придбань;
3) портфельні стратегії, що дозволяють проаналізувати та обрати оптимальне співвідношення інвестицій у кожну зі сфер діяльності страхової компанії та проводити ефективне управління цими сферами в залежності від їхнього
місця у задоволенні потреб страхового ринку. Для розробки ефективної портфельної стратегії використовують, наприклад, такі моделі, як матриця BCG (Boston Consulting
Group), матриця McKincey — General Electric, матриця Артура Д. Літтла (Arthur D. Little / Life Cycle) та ін.
Матриця McKincey — General Electric дозволяє приймати більш диференційовані стратегічні маркетингові рішення з ефективного використання потенціалу підприємства
залежно від рівня привабливості ринку.
Поява моделі або матриці БКГ стала фіналом проведення дослідницької роботи в галузі стратегічного планування
компанії Boston Consulting Group.
У основі матриці БКГ лежать два припущення:
— по-перше, бізнес, що має істотну частку ринку, набуває в результаті дії ефекту досвіду конкурентну стратегічну перевагу відносно витрат виробництва. Звідси витікає,
що найбільший конкурент має найбільшу рентабельність при
продажі за ринковими цінами і для нього фінансові потоки
максимальні;
— по-друге, присутність на зростаючому ринку означає підвищену потребу у фінансових коштах для свого розвитку, тобто оновлення і розширення виробництва, проведення інтенсивної реклами і так далі. Якщо темп росту ринку невеликий, наприклад, зрілий ринок, то товар не потребує значного фінансування [3, с.209].
Ефективною є також матриця McKincey — General
Electric. Проте при використанні матриці McKincey —
General Electric необхідно враховувати її недоліки:
— велика кількість інформації не дозволяє охопити та
проаналізувати всі важливі аспекти у короткий проміжок
часу;
— різні підходи до оцінки можуть спровокувати некоректні результати аналізу.
Модель ADL / LC була розроблена відомою в галузі
управління консалтинговою організацією Артур Д. Літтл.
У цій матриці ситуація на ринку описується від зародження
до старіння продукту (тому в назві матриці присутнє поняття "Life Cycle" тобто життєвий цикл), а конкурентне становище має п'ять категорій — від слабкого до домінуючого.
Концепція моделі ADL полягає в тому, що портфель
продуктів або видів бізнесу компанії повинен бути збалансованим та визначатися життєвим циклом цих продуктів:
види бізнесу або продукти повинні знаходитися на різних
стадіях життєвого циклу, бути диверсифікованими. Основним застереженням є те, що сума, яка витрачається на розвиток і просування видів бізнесу, що зароджуються не повинна перевищувати ту суму прибутку, яку можуть принести зрілі або старіючі виді бізнесу (продукти). Завдання матриці — встановити придатність конкретних стратегій у прив'язці до двох вимірів.
Отже, портфельні стратегії — способи розподілу обмежених ресурсів між господарськими підрозділами
підприємства з використанням критеріїв привабливості ринкових сегментів і потенційних можливостей кожної господарської одиниці [1, с. 43].
У портфелі страховика є страхові продукти, які знаходяться в кінцевій фазі свого життєвого циклу. До об'єктів,
що не приносять високих прибутків, застосовується особливий індивідуальний підхід. Така ситуація вимагає розробки системи планування і управління портфелем страхових
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продуктів. Портфельний аналіз є одним з інструментів стратегічного планування, які застосовуються найчастіше, адже
для ефективного функціонування компанії необхідним є не
тільки розробка маркетингової стратегії, а й розподіл фінансових коштів від одного роду діяльності до іншого.
Розглянемо використання одного з найпопулярніших
методів аналізу портфеля продуктів страхової компанії за
допомогою матриці Бостонської консультаційної групи
(BCG). Матриця BCG описує ситуацію, що вимагає окремого підходу з точки зору капіталовкладень при розробці маркетингової стратегії.
В основі матриці BCG лежить модель життєвого циклу
продукту, відповідно до якої він у своєму розвитку проходить чотири стадії: вихід на ринок (товар — "проблема"),
зростання (товар — "зірка"), зрілість (товар -"дійна корова") і спад (товар — "собака").
Для оцінки конкурентоспроможності окремих видів
бізнесу в матриці BCG використовуються два критерії: темп
зростання галузевого ринку; відносна частка ринку. Тобто
для визначення критерію привабливості ринку використовується показник темпів зміни попиту на продукт окремого
страховика. Темпи зростання розраховуються за даними
обсягів продажів продукту у певному сегменті ринку (може
бути середньозваженою величиною). Для визначення конкурентоздатності та прибутковості використовується показник відносної частки підприємства на ринку. Частка на
ринку розглядається у відношенні до найбільш небезпечних
конкурентів або лідеру ринку.
Завдання керівництва компанії — забезпечити стратегічну рівновагу портфеля шляхом розвитку господарських
зон, здатних давати вільні грошові кошти, і зон, що забезпечують довгострокові стратегічні інтереси підприємства.
Таким чином, здійснюється розподіл видів бізнесу (окремих продуктів) на чотири різні групи:
"Важкі діти" ("Знаки питання"): продукти цієї групи
можуть виявитися досить перспективними оскільки ринок
розширюється, але просування цих товарів вимагає значних коштів для підтримки зростання. Стосовно цієї групи
продуктів необхідно або збільшити присутність даних продуктів ринку або припинити їх фінансування взагалі;
"Зірки" — ці продукти можна назвати лідерами ринку.
Вони вимагають постійного фінансування для підтримки
високої частки присутності на ринку, але у то самий час
приносять високий рівень прибутку завдяки своїй конкурентоздатності;
"Дійні корови" — продукти, що раніше займали значну
частку ринку, проте з часом зростання галузі сповільнилось,
але ці продукти спроможні принести значні прибутки за невисокого рівня фінансування їхнього росту та просування,
тому такі продукти є основним джерелом фінансових
коштів;
"Собаки" — це продукти , які не мають перспектив щодо
зростання та потребують значних витрат. Збереження таких товарів можливе лише за стабільного фінансового стану страховика, оскільки шанси поліпшення ситуації зазвичай невисокі, а фінансові витрати є значними.
У результаті проведення розрахунків та побудування
матриці кожна сфера бізнесу потрапляє в одну з 4 представлених на рисунку 1 груп. Збалансований портфель страховика зазвичай включає 2—3 продукти — "Дійні корови", 1—
2 — "Зірки", кілька "Важкий дітей", що розраховані на подальший розвиток та завоювання частки ринку та декілька
продуктів — "Собак".
Отже, для проведення портфельного аналізу було обрано "Страхову компанію "АХА Страхування" — компанію,
що займає значну частку на ринку ризикового страхування
України.
В якості компаній конкурентів обрано такі страхові
компанії:
— "Страхова Компанія "ПРОВІДНА" (К1);
— " Страхова Компанія ПЗУ Україна"(К2);
— "Страхова компанія "УНІКА" (К3).
Стратегічними зонами господарювання страхової компанії "АХА Страхування" є робота з наступними видами
страхування:
— Добровільне страхування наземного транспорту
(КАСКО) — СЗГ1;
— Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(ОСЦПВ) — СЗГ2;
— Добровільне страхування від нещасного випадку —
СЗГ3;
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Бачимо, що СЗГ1, тобто добровільне страхування наземного транспорту (КАСКО) належить до
продуктів "Зірок". Оскільки впродовж всього досліджуваного періоду, цей вид страхування лежить
«Важкі діти»
«Зірки»
у просторі "Зірки" і є перспективним продуктом,
потрібно намагатися зберегти або збільшити частку свого бізнесу на ринку.
На рисунку 2 видно, що СЗГ2, обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, переходить
із стану "Зірки" до стану "Важкі діти", тобто цей
«Дійні корови»
«Собаки»
вид страхування унаслідок недостатнього інвестування, або не ефективної маркетингової стратегії
втрачає позиції лідера на ринку. У цьому випадку
"Страховій компанії "АХА Страхування" необхіднизька
висока
но збільшувати свою присутність на ринку, або
Відносна частка ринку
зміцнювати позиції, щоб стратегічна зона господарювання №2 знову перейшла до позиції "Зірки" або
Рис. 1. Класична схема матриці Бостонської консультаційної групи скорочувати цей вид бізнесу.
(BCG)
Добровільне страхування від нещасного випадку (СЗГ3) відповідно до побудованої матриці руДжерело: побудовано на основі [11].
хається з позиції "Собаки" до "Важкі
діти", тобто продукт, можливо, проТаблиця 1. Обсяги страхових премій "АХА Страхування" та частка страхової
ходить цикл розвитку, тому необхідкомпанії і її конкурентів на ринку
не застосування стратегії мінімальних
витрат або швидкого виведення проОбсяги
Частка ринку
дукту з ринку.
Частка ринку
Частка ринку
Обсяг страхових
реалізації
конкурентів
Добровільне страхування майна,
«АХА
конкурентів
премій тис. грн.
(прогноз),
(прогноз
тобто стратегічна зона господарюванСтрахування»
(2012 рік)
тис. грн.
2013 рік)
ня №4 належить до "Важких дітей",
але протягом досліджуваного періоду,
2011
2012
2013
2011
2012
К1
К2
К3
К1
К2
К3
збільшує відносну частку на ринку та
1 454002 505132
580963
14
16
5
4
4
6
3
6
рухається у напрямку "Зірок", що є
2 87451
110703
133809
5
3
3
2
10
6
4
8
позитивним для портфелю страхових
3 7540
6516
4598
2
1
4
1
2
5
4
4
продуктів Страхової компанії "АХА
4 60588
56117
50268
4
4
4
5
8
3
6
10
Страхування".
5 23218
28399
39556
6
3
2
9
5
1
9
5
Також на рисунку 2 бачимо, що
СЗГ 5, тобто добровільне медичне
Джерело: складено на основі [10].
страхування займає позицію "Зірок" і
впевнено її тримає протягом 2012—2013 років, тому ком— Добровільне страхування майна — СЗГ4;
панії потрібно намагатися зберегти або збільшити частку
— Добровільне медичне страхування — СЗГ5.
Для кожної з виділених стратегічних зон господарюван- цього виду страхування на ринку.
У цілому аналізуючи продуктовий портфель "Страхоня наведено статистичну інформацію, необхідну для аналізу її стратегічної позиці: обсяги страхових премій у мину- вої компанії "АХА Страхування" треба зазначити, що порлий, поточний та майбутній (прогнозний) періоди, а також тфель у 2012—2013 є не досить збалансованим. У портфелі
відповідні частки ринку кожної зони господарювання стра- маємо два види страхування, що займають позицію "Зірки",
що є позитивним для компанії, оскільки у наявності є поховика та його основних конкурентів (табл. 1).
Як видно з таблиці, найбільший обсяг страхових премій тенційні види страхування, що приносять найбільші прибутприносить компанії добровільне страхування наземного ки. Ці сектори бізнесу є найважливішими та найперспективтранспорту, натомість найменший рівень страховий премій нішими для компанії. Саме СЗГ1 та СЗГ5 (добровільне стра— добровільне страхування від нещасного випадку. Це може хування наземного транспорту (КАСКО) та добровільне мепояснюватися низьким рівнем популярності даного виду дичне страхування) є конкурентоспроможними для банку,
страхування серед населення України. Також необхідно тому є пріоритетними при розподілі фінансових ресурсів.
На жаль, у продуктовому портфелі страхової компанії
зазначити, що обрана страхова компанія займає вагому частку на ринку добровільного страхування наземного транс- не маємо жодної "Дійної корови", що зазвичай являються
є лідерам у своєму секторі бізнесу, та приносять дуже випорту (КАСКО).
Поточні та прогнозовані значення темпів росту ринку сокі прибутки. Як правило, за рахунок таких видів страху(ТРР), відносної частки ринку (ВЧР) та радіуса кола для по- вання відбувається фінансування розвитку та впровадженбудови матриці для кожної з виділених стратегічних зон ня інших стратегічних зон господарювання у компанії. На
жаль, наразі компанія позбавлена такого джерела фінангосподарювання наведені у таблиці 2.
Використовуючи наведені та розраховані дані можна сування.
побудувати матрицю BCG для "Страхової компанії "АХА
Також у продуктовому портфелі "Страхової компанії
Страхування" (рис. 2).
"АХА Страхування" маємо СЗГ, що знаходиться у стані
Як зазначалось, відповідно до побудованої матриці "Важкі діти", важливість та цінність якої важко оцінити у
страхові продукти компанії "АХА Страхування", врахову- даній стадії. Позитивним аспектом є те, що ця зона стратеючи темп зростання ринку та відносну частку окремного гічного господарювання рухається за траєкторією послідовстрахового продукту на ринку, можна розділити на "Зірок", ника тому політика керівництва стосовно цього виду стра"Дійних корів", "Важких дітей" і "Собак".
хування повинна бути направлена на посилене фінансування.
Дві СЗГ рухались до позиції "Важкі діти". Такий вид
Таблиця 2. Поточні та прогнозовані значення темпів росту
страхування, як обов'язкове страхування цивільно-праворинку, відносної частки ринку та радіуса кола
вої відповідальності власників наземних транспортних заТемпи росту
Відносна
собів втратило свої позиції на ринку і повернулось до стану
Радіус кола
ринку
частка ринку
"Важких дітей", тому компанії слід або інвестувати більше
2012
2013
2012
2013
2012
2013
коштів у його розвиток, або скорочувати цей вид бізнесу до
1 1,11
1,15
2,80
2,67
0,71
0,72
мінімуму.
Хоча продуктовий портфель не збалансований, пози2 1,27
1,21
1,67
0,50
0,16
0,17
тивним є наявність у 2013 році двох видів страхування з по3 0,86
0,71
0,50
0,20
0,01
0,01
зицією "Зірка". "Зірки" потребують постійного інвестуван4 0,93
0,90
1,00
1,33
0,08
0,06
ня коштів протягом тривалого часу, проте згодом вони по5 1,22
1,39
3,00
3,00
0,04
0,05
чинають приносити стабільний високий прибуток. "Знаки
питання" або "Важкі діти" можуть у майбутньому завоюваДжерело: розраховано на основі [10].
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Рис. 2. Матриця BCG для "Страхової компанії "АХА Страхування"
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ти сильні позицій "Зірок", але можуть бути і безнадійними.
Надлишок "Знаків питання" може спричинити фінансові ускладнення в діяльності організації, оскільки значні обсяги
інвестицій, що спрямовуються на реалізацію продуктового
асортименту, не супроводжуються зворотним отриманням
прибутків на достатньому рівні. Безнадійні "важкі діти" або
такі, що потребують значних інвестицій, на які підприємство не здатне, повинні бути виведені з продуктового портфеля.
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У статті аналізується роль власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів
країн базування. Автором охарактеризовано сучасні тенденції активізації діяльності державних ТНК у
різних секторах економіки. У статті представлено аргументи на користь транснаціоналізації національної економіки на основі розвитку власних ТНК, що дозволяють підвищити рівень участі в глобальному
ланцюгу доданої вартості.
This article analyses the role of own TNCs of developing countries in national interests securing. The author
characterizes modern tendencies of state TNCs mobilization in different economic sectors. The article reveals
arguments in favor of transnationalization of national economies based on own TNCs that allow to increase
developing countries' share in a global value chain of TNCs.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на тенденції посилення автономності
ТНК та обмеження суверенітету окремих держав,
більшість компаній зберігають національну визначеність
управління діяльністю та репатріацію прибутку. Особливо це стосується ТНК з базуванням у розвинених
країнах таких, як США, Японія, Німеччина, Франція
тощо. Отримуючи синергетичний ефект від поєднання
державних і корпоративних ресурсів для взаємовигідного захисту приватних і національних інтересів в країнах, що розвиваються, ТНК провідних країн світу сприяють підвищенню конкурентоспроможності власних
національних економік, переміщуючи низькотехнологічні виробництва у країни, що розвиваються, зберігаючи переважну частину НДДКР-відділів у країнах базування.
Наприклад, американська ТНК "Nike" переміщує
філії з виробництва спортивного взуття та одягу до
країн з меншим рівнем оплати праці. З Південної Кореї
та Тайваню виробничі потужності компанії "Nike" пе-
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ремістились до КНР (загальна кількість заводів — 124),
Індонезії та В'єтнаму. Низька заробітна плата є гострою проблемою для працівників у країнах, що розвиваються, де переважна більшість населення живе за
межею бідності. Характерними особливостями для переважної більшості філій ТНК США у країнах, що розвиваються, є [3]: 1) понаднормове використання праці;
2) високий рівень виробничого травматизму; 3) низький ступінь правового захисту робітників (як правило
профспілки є забороненими в приймаючих країнах); 4)
використання праці неповнолітніх дітей (хоча керівництво компанії стверджує, що випадки були поодинокими (п'ять несанкціонованих випадків за останні два
роки); 5) недостатній рівень надання медичної допомоги працівникам; 6) наявність випадків застосування
фізичного насильства до працівників, які нерідко носять летальний характер, набуваючи гучного резонансу, якщо не вдається скрити ці злочини; 7) застосування у зверненнях до робітників ненормативної лексики.
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Розуміючи необхідність запобігання зловживанню
з боку іноземних ТНК, країни, що розвиваються, намагаються створити всі необхідні умови для розвитку власних національних ТНК, які у свою чергу, підвищуючи
рівень конкурентоспроможності національної економіки, сприяють зростанню рівня добробуту населення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі представлено достатню
кількість публікацій, що спрямовані на критичний аналіз
впливу діяльності ТНК на розвиток приймаючих країн,
зокрема, з погляду Т. Фролової, характерними рисами
глобальних ТНК як вищої стадії їхнього розвитку, є [7,
c. 87]: 1) розгляд ринку з планетарних позицій і здійснення конкуренції у світовому масштабі; 2) використання
глобального підходу до управління своїми дочірніми
компаніями та філіями, координація дій своїх філій на
основі нових інформаційних технологій, одноманітна
організація бухгалтерського обліку й аудиту та адаптивність структур корпорації; 3) направлення значної
частини своїх прибутків на наукові дослідження (перш
за все, у сфері високих технологій); 4) розділ світових
ринків з небагатьма такими ж глобальними ТНК; 5) забезпечення високої рентабельності шляхом своєчасної
зміни географічного розподілу й галузевої структури
інтегрованого в масштабі ТНК бізнесу; 6) взаємоінтеграція глобальних компаній шляхом здійснення злиттів і
поглинань, а також у формі стратегічних угод та альянсів.
О. Шнипко стверджує, що ТНК здійснюють розширення своєї діяльності на основі кількох базових принципів [8, c. 29]: 1) здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення виробничих потужностей за
кордоном; 2) використання різних форм міжнародного
поділу праці (предметна, подетальна, технологічна спеціалізація), що дозволяє розміщувати окремі ланки виробничого процесу у різних країнах світу; 3) розробка,
передача та використання передових технологій у межах замкненої корпоративної структури, завдяки чому
з максимальною ефективністю використовуються кошти на НДДКР; 4) внутрішньокорпоративна торгівля між
окремим підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін. Вони встановлюються на рівні, що істотно
відрізняється від цін на світовому ринку; 5) глобальний
підхід до управління — оптимізація всієї діяльності корпорації, а не окремих її складових. Реалізується у скоординованій політиці субсидування розвитку окремих
підрозділів з метою досягнення максимального ефекту
у довгостроковому періоді.
На думку Н. Яковенко та Т. Сичової, основними недоліками діяльності іноземних ТНК у приймаючих країнах є такі [9, c. 300—301]: 1) ТНК передають місцевим
партнерам не відповідні їхньому рівню розвитку технології з жорсткими обмеженнями на продаж; 2) централізація і контроль основних функцій ТНК із країн базування закріплюють неоколоніальну залежність України; 3) в умовах занадто жорсткого регулювання діяльності ТНК, останні просто можуть покинути країну; 4) важлива інформація про різні країни поширюється на міжнародному рівні глобальними розвідувальними мережами ТНК; 5) ТНК зневажають інтересами
місцевих робітників, оскільки їхня діяльність носить
глобальний характер; 6) ТНК уникають сплати податків
шляхом внутрішнього переливу капіталу в країни з нижчим рівнем оподатковування; 7) установлюючи штучні
ціни, ТНК підривають спроби України управляти власною економікою.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на наявність значної кількості публікацій, які присвячені різноманітним аспектам взаємодії
ТНК та приймаючих країн, додаткових досліджень потребують роль і значення власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів.
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Подвійність етичних стандартів ТНК розвинених
країн світу яскраво визначається при аналізу їхньої
діяльності в країнах, що розвиваються. Наприклад, приблизно 620,0 тис. осіб у світі задіяні у виробництві продукції ТНК "Nike", більшість з яких — жінки до 25-ти
років. Близько 75,0 % із них працюють в Азії, переважно у КНР, Таїланді, Індонезії, В'єтнамі, Південній Кореї
та Малайзії [3], що характеризуються низькою оплатою
праці та ліберальних законів щодо поводження роботодавців з найманими працівниками.
У свою чергу в розвинених країнах ТНК змушені
дотримуватися національних інститутів на ринку праці,
у тому числі неформального характеру. Зокрема у
Японії ТНК намагаються зберегти недоторканість працівників, тому навіть у випадку погіршення кон'юнктури звільнення є доволі рідкісним явищем. У зв'язку з цим
філії іноземних корпорацій, яким дуже рідко вдається
закріпитися на японському ринку, змушені також
підтримувати традицію захисту працівників від звільнення, надаючи перевагу в крайніх випадках неповній зайнятості та іншим видам гнучкого працевлаштування.
Незважаючи на недоліки розміщення філій американських ТНК на території країн, що розвиваються,
суттєвими перевагами є [3]: 1) зменшення рівня безробіття; 2) покращення умінь і навиків працівників, які працюють у філіях ТНК; 3) фінансування крупних виробничих проектів; 4) підвищення рівня й обсягів виробництва енергії; 5) забезпечення новими технологіями, "ноухау"; 6) покращення інфраструктури (доріг, аеропортів,
різних допоміжних служб); 7) забезпечення торгових
зв'язків з іншими країнами.
У країнах, що розвиваються, як правило, функціонують такі види філій американських ТНК [3]: 1) філії і
дочірні компанії ТНК, які займаються освоєнням сировинних ресурсів країн шляхом видобутку і первинної
обробки сировини; 2) філії і дочірні компанії ТНК, які
орієнтуються на розвиток імпортозаміщення як наслідок політики індустріалізації країн, що розвиваються; 3) філії ТНК, націлені на розвиток експортоорієнтованого виробництва, продукція якого призначена для
експорту в країну базування материнської компанії або
в інші держави.
Два додаткових моменти, що спонукають ТНК
країн, що розвиваються, виходити на зовнішні ринки [5,
c. 42]: 1) високі темпи зростання великих країн (наприклад, КНР, Індія, Бразилія) свідчить про дефіцит найважливіших ресурсів і факторів виробництва, необхідних
для розширення їхньої економічної діяльності; 2) поведінкові зміни в керівництва ТНК з країн, що розвиваються, що полягають у переході на глобальне мислення
в діяльності та переході від захисної тактики (на внутрішньому ринку) до агресивного захоплення ринків розвинених країн.
Яскравим прикладом є досвід китайського виробника Lenovo. Конкуренція між Lenovo й давніми провідними виробниками комп'ютерів загострюється скрізь, у
тому числі в КНР. Полем конкурентних баталій стають
високопрофесійні працівники, яких іноземні фірми переманюють вищою оплатою праці та соціальними бонусами. Наприклад, компанія ІВМ у 2008 р. забезпечувала роботою 73,0 тис. осіб в Індії порівняно з 2,0 тис. на
початку десятиріччя. Найголовніша конкурентна перевага "старих" компаній на виникаючих ринках — накопичений управлінський (менеджерський) досвід, якого
так бракує молодим фірмам. Lenovo й тут показує приклад, як можна подолати такий дефіцит: переманює групу випробуваних міжнародних менеджерів.
Навіть у найслабшому за сукупним фінансово-економічним потенціалом регіоні світу — Африці — з'являються нові компанії, що збільшують свою ринкову
капіталізацію, зокрема кенійська компанія Safaricom,
компанія мобільних телефонів із 10,5 млн споживачів.
На ринку Африки (не включаючи ПАР й арабські краї-
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Таблиця 1. Розподіл державних ТНК за регіоном у 2010 р.
Кількість,
од.
653

Частка,
%
100,0

285

43,6

ЄС

223

34,2

Данія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Польща
Швеція
Інші
Інші європейські
країни
Норвегія
Швейцарія
Інші
США
Інші розвинені
країни
Японія

36
21
32
18
17
18
81

5,5
3,2
4,9
2,8
2,6
2,8
12,4

18

2,8

4

0,6

Інші

14

2,1

345

52,8

82

12,6

Країна (регіон)
Світ
Розвинені
країни

Країни, що
розвиваються
Африка

41

6,3

27
11
3
3

4,1
1,7
0,5
0,5

ПАР

Кількість,
од.
54

Частка,
%
8,3

Інші

28

4,3

Країна (регіон)

Латинська Америка та
Карибський регіон
Бразилія
Інші
Азія
Західна Азія
Кувейт
ОАЕ
Інші
Південна, Східна та
Південно-Східна Азія
КНР
Індія
Іран
Малайзія

28

4,3

9
19
235
70
19
21
30

1,4
2,9
36,0
10,7
2,9
3,2
4,6

165

25,3

50
20
10
45

7,7
3,1
1,5
6,9

Сінгапур

9

1,4

Інші
Південно-Східна Європа
та СНД

31

4,7

23

3,5

Росія

14

2,1

Інші

9

1,4

Джерело: [1].

ни) у 2008 р. існувало близько 500 компаній із ринковою
капіталізацією близько 100,0 млрд дол. США [2, c. 54].
Не так давно головною перевагою виникаючих
ринків була їх дешева робоча сила, що стимулювало
постачання товарів, а пізніше й послуг із місцевих ринків
на ринки розвинутих країн. Ця перевага ще зберігається, але зменшується, оскільки оплата праці та транспортні витрати зростають і в країнах, що розвиваються. ТНК починають орієнтуватися на кваліфіковану робочу силу, яка не поступаючись за рівнем підготовки
працівникам з розвинених країн світу, коштує набагато
дешевше й відповідно створює умови для збереження

високої норми прибутковості, що в умовах сучасної
гіперконкуренції на світових ринках означає виживання та створення фундаменту для подальшого розвитку.
Зростаючої привабливості для світового бізнесу набирає швидке збільшення кількості платоспроможних споживачів, тобто зростання обсягу ринку країн, що розвиваються, а також числа підприємств, які їх обслуговують.
Світовий середній клас зростає на 70,0 млн осіб щороку й
до 2030 р. може збільшитися на 2,0 млрд осіб [2, c. 54]. Такий стабільний платоспроможний попит означатиме формування ресурсу для подальшого переходу країн, що розвиваються, на постіндустріальну стадію розвитку.

Таблиця 2. Розподіл державних ТНК за сектором / галуззю у 2010 р.
Галузь
Разом

1. Первинний
сектор
1.1. Видобувна
промисловість
1.2. Інші
2. Обробна
промисловість
2.1. Харчові
продукти,
безалкогольні напої
та тютюнові
вироби
2.2.Деревообробна
промисловість
2.3. Вугілля,
нафтопродукти та
ядерне паливо
2.4. Хімічна
промисловість
2.5. Чорна та
кольорова
металургія
2.6. Автобудування
2.7. Інші

Кількість,
од.
653

Частка,
%
100,0

56

8,6

48

7,4

3.2. Будівництво

20

3,1

8

1,2

42

6,4

142

21,7

3.3. Торгівля
3.4. Транспортування,
зберігання та
комунікації

105

16,1

19

2,9

3.5. Фінанси

126

19,3

12

1,8

3.6. Холдинги

27

4,1

11

1,7

3.7. Страхування

17

2,6

20

3,1

3.8. Оренда

14

2,1

20

3,1

3.9. Бізнес-послуги

18

2,8

27
33

4,1
5,1

3.10. Інші

23

3,5

Галузь

3. Послуги
3.1. Електроенергія,
газо- та
водопостачання

Кількість,
од.
455

Частка,
%
69,7

63

9,6

Джерело: [1].
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Завдяки істотно вищим темпам економічного росту, країни, що розвиваються, значно збільшують свою
частку в глобальному ВВП, яка у 2005 р. перевищила 50,0 %
за паритетом купівельної спроможності. Компанії
країн, що розвиваються, є привабливими для іноземних
інвесторів. Прикладами таких компаній є Hаier (КНР,
побутова техніка), Cemеx (Мексика, цемент), Embraer
(Бразилія, виробництво літаків), Infosys (Індія, програмне забезпечення), Ranbaxy (Індія, фармацевтика),
Goodbaby (КНР, дитячі візки), Tata Group (Індія, конгломерат компаній, що виробляють автомобілі, сталь,
програмне забезпечення, чай). Деякі з цих компаній стали мультинаціональними.
Індійська компанія Tata, заснована ще 1868 р., нині
працює у 85 країнах світу і продовжує скуповувати
різногалузеві компанії. Наприклад, у 2000 р. вона придбала славнозвісну англійську чайну компанію Tetley, у
2007 — європейського виробника сталі Corus, у 2008 р.
— перекупила у Форда виробництво автомобілів Jaguar
і Land Rover [2, c. 54].
У результаті експансії ТНК з країн, що розвиваються, баланс економічних сил у світі невпинно зміщується
на користь виникаючих ринків. Якщо розвинені країни
зазвичай мають резерви іноземної валюти близько 4,0%
від ВВП, то країни, що розвиваються, протягом 1999—
2008 рр. довели обсяги своїх валютних резервів до понад 20,0 % від ВВП, зокрема КНР має валютні резерви
на рівні близько 2,0 трлн дол. США. У результаті впродовж лише 2000—2008 рр. загальний обсяг валютних резервів країн, що розвиваються, зріс до 5,5 трлн дол.
США (у п'ять разів більше від початкового рівня).
Найважливіша риса сучасної глобалізації — посилення ролі країн, що розвиваються ("виникаючих
ринків", "виникаючих економік"), які виступають потужними гравцями на глобальному конкурентному ринку.
ТНК з країн, що розвиваються, мають конкурентні переваги і на ринках розвинутих країн, і на власних ринках. Вони краще вміють пристосувати свою продукцію
до потреб небагатих ринків. Через це поле найбільших
конкурентних баталій у глобальному бізнесі — нові споживачі, серед яких зростає число платоспроможних і
дуже багатих покупців.
ТНК з країн, що розвиваються, виступають не тільки
реципієнтами капіталів із розвинутих країн. Навпаки,
вони все частіше поглинають відомі компанії, тобто глобалізація набирає двостороннього руху: і від розвинутих країн до тих, що розвиваються, і у зворотному напрямі, а також між самими країнами, що розвиваються.
Зростає втручання держав в економіку країн, що
розвиваються, тобто посилюється вплив державної моделі капіталізму. У контрольованих державою фондах
акумулюються великі капітали, які вкладаються у стабілізаційні фонди й інвестуються по всьому світу. Разом з акумульованими країнами, що розвиваються, величезними обсягами офіційних валютних резервів це посилюватиме протекціонізм.
Світовий досвід, глобалізаційні процеси розгортаються насамперед між розвинутими країнами, а потім
вже охоплюють країни, що розвиваються. При цьому
позиції першої групи країн постійно зміцнюються, тоді
як для другої — розгортання процесів глобалізації в
рамках сучасного міжнародного поділу праці загрожує
консервацією економічної та технологічної відсталості.
Зміцнення позицій розвинутих країн в умовах глобалізації світової економіки відбувається переважно за рахунок нівелювання кризової стадії економічних циклів,
трансферу кризових ситуацій і кризових факторів до
інших країн, скорочення витрат на виробництво і зосередження на випуску найбільш дохідної наукомісткої
продукції [6, c. 55].
Якщо інтереси країн досить щільно пов'язані у багатьох сферах економіки, негативний вплив трансферу
кризових факторів пом'якшується. Якщо відносини між
розвинутими і недостатньо розвинутими країнами бу-
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Таблиця 3. Участь у глобальних ланцюгах доданої вартості
найбільших 25 експортерів — країн, що розвиваються,
у 2010 р.

Ранг

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

Країна
(регіон)
Сінгапур
Гонконг
Малайзія
Південна
Корея
ПАР
КНР
Туніс
Філіппіни
Таїланд
Тайвань
Єгипет
Мороко
Чилі
В’єтнам
Індонезія
Мексика
Перу
Туреччина
Пакистан
Аргентина
Макао
Бразилія
Індія
Бангладеш
Колумбія

Частка участі в
глобальному
ланцюзі
доданої
вартості, %
82,0
72,0
68,0
63,0
59,0
59,0
59,0
56,0
52,0
50,0
50,0
48,0
48,0
48,0
44,0
44,0
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
36,0
26,0

Джерело: [10].

дуються лише в площині виготовлювач високотехнологічної продукції — постачальник сировини, то загроза
трансферу кризи з розвинутої країни у менш розвинуту дуже велика.
Важливою тенденцією сучасного розвитку світової
економіки є поява державних ТНК. У ряді приймаючих
країн висловлюється стурбованість із приводу впливу
державних ТНК на національну безпеку, рівні правила
гри для конкуруючих компаній, а також на систему керування й прозорість. У країн базування стурбованість
викликає відкритість для інвестицій з боку їхніх власних державних ТНК. На деяких міжнародних форумах
ведуться дискусії з метою врегулювання цих питань.
У 2010 р. налічувалось понад 650 державних ТНК,
які є важливим новим джерелом прямих іноземних інвестицій (табл. 1). Вони мали понад 8,5 тис. закордонних
філій по всьому світу, які забезпечують зв'язок між ними
й більшим числом приймаючих країн. Хоча їхня кількість
є відносно незначною (менше 1,0 % всіх ТНК), їхні прямі
іноземні інвестиції мають істотні обсяги й в 2010 році
досягли приблизно 11,0 % від глобальних потоків ПІІ.
Як відбиття цього у списку 100 найбільших ТНК світу в
2010 р. знаходились 19 державних ТНК.
Державні ТНК становлять неоднорідну групу. Країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою
є країнами базування понад половини цих компаній
(56,0%), хоча й в розвинених країнах продовжує діяти
значна кількість державних ТНК. Усупереч загальнопоширеній думці про те, що державні ТНК сконцентровані
головним чином у первинному секторі, вони є диверсифікованими й активно діють у секторі послуг (табл. 2).
Китайський уряд є найбільшим акціонером у 150
крупніших компаніях КНР. Ринкова капіталізація державних ТНК у КНР складає до 80,0 % загальної капіталізації, Росії — 62,0 %, у Бразилії — 38,0 % [10].
Успішність діяльності державних ТНК підтверджується
стабільним зростанням їхньої кількості, що у 2012 р. склала вже 845.
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Зростаючу роль у світовій економіці відіграють суверенні фонди багатства, прямі іноземні інвестиції яких у
2012 р. досягли 20,0 млрд дол. США (удвічі більше за 2011
р.). Кумулятивні ПІІ суверенних фондів багатства дорівнювали 127,0 млрд дол. США в переважній більшості у
фінансовий сектор, нерухомість, будівництво та комунікації. 70,0 % ПІІ суверенних фондів багатства припадало
на розвинені країни. Сукупні активи 73 суверенних фондів
багатства оцінюється у 5,3 трлн дол. США у 2012 р. Ураховуючи обмеженість власних ресурсів країн, що розвиваються, саме суверенні фонди багатства є перспективним джерелом залучення інвестицій у пріоритетні сектори економіки та інноваційно орієнтовані проекти.
Активну роль у фінансуванні країн, що розвиваються, відіграють офшорні фінансові механізми, що включать офшорні фінансові центри або податкові гавані;
підприємства зі спеціальним призначенням. Офшорні
фінансові центри отримали майже 80,0 млрд дол. США
у 2012 р., менше ніж у 2011 р. (на 10,0 млрд дол. США),
але на 15,0 млрд дол. США більше ніж середній показник у період до 2007 р. На офшорні фінансові центри
припадає біля 6,0 % світових ПІІ. У 2012 р. дохід за ПІІ
зріс до 1,5 трлн дол. США, загальний кумулятивний обсяг дорівнює 21,0 трлн дол. США. 0,5 трлн дол. США
залишилось у приймаючих країнах, 1,0 трлн дол. США
було репатрійовано [10], такий розподіл прибутку виступає ще одним стимулом для розвитку національних
ТНК у країнах, що розвиваються. Головним здобутком
країн, що розвиваються, є зростання частки у глобальному ланцюзі формування доданої вартості, що припадає на національні економіки (табл. 3).
Здійснюючи контроль над найважливішими видами
ресурсів, державна ТНК перетворюється в силу, що
підкорює як постачальників, так і замовників, і вона
може самостійно формувати й регулювати свої зв'язки.
Така корпорація здатна здійснювати певний тиск на
уряд. Багато державних ТНК не ставлять перед собою
як основне завдання максимізацію прибутку, підкоряючи фінансовий аспект своєї діяльності політичним і
соціальним цілям [4, c. 107]. Державні ТНК субсидіюють приватний сектор через систему цін на свою продукцію, цього держава утримує на відносно низькому
рівні. Унаслідок цього підвищується конкурентоздатність приватних фірм на зовнішніх ринках, а ціни
на продукцію державних корпорацій постійно відстають від росту витрат виробництва, що погіршує їхнє
фінансове становище, проте дозволяє захищати національні економічні інтереси країн базування.
ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Власні ТНК країн, що розвиваються, дозволяють
залучитися в гіперконкурентну боротьбу за обмежені
сировинні ресурси та за ринку збуту. Крім того зростаюча частка в глобальному ланцюгу доданої вартості дозволяє країнам, що розвиваються, покращувати добробут населення та поступово вирішувати соціально-економічні проблеми, переходячи від примітивного виробничих процесів до високотехнологічних циклів. Перспективними для подальших розвідок є визначення
шляхів транснаціоналізації економіки України на основі
формування передумов для виникнення вітчизняних
ТНК науково-насичених сегментах промислового виробництва.
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У статті визначено сутність субординованого боргу страхової компанії. Розкрито переваги та обгрунтовано доцільність здійснення фінансового забезпечення достатності капіталу шляхом емісії субординованих боргових інструментів.
The article defines the essence of the subordinated debt of the insurance company. Benefits and feasibility of
ensure capital adequacy through the issue of subordinated debt instruments are discussed in the article.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема фінансового забезпечення достатності
капіталу страхових компаній набуває особливої актуальності у зв'язку з опрацюванням нової редакції Закону України "Про страхування" [12], до якої включено
вимоги до достатності капіталу страховиків відповідно
до положень Директиви Європейського парламенту та
Ради Європи "Про початок і ведення діяльності у сфері
страхування і перестрахування" (Solvency II) [10].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичним аспектам формування капіталу фінансових установ для цілей виконання вимог регулюючих
органів присвячені роботи: В.В. Гайдай [2], C.В. Землячова [3], Н.М. Міхєєвої [4], Я.О. Олійник [6], Н.М. Ткачук [13] та ін. Недослідженими залишаються питання
залучення субординованого боргу з метою поповнення
капітальної бази страхової компанії.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розроблення теоретичних положень
та практичних рекомендацій з використання субординованого боргу для фінансового забезпечення достатності капіталу страхової компанії.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепція достатності капіталу, яка покладена в основу Директиви Solvency II, направлена на підтримку
фінансової стійкості страхового сектору та захист інтересів споживачів страхових послуг. Відповідно до проекту Закону України "Про страхування" [12] достатність
капіталу — це перевищення розміру наявного регулятивного капіталу над розмірами, установленими законодавством (необхідним платоспроможним капіталом
та необхідним мінімальним капіталом).
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Необхідний платоспроможний капітал (SCR) —
цільовий розмір капіталу, який з ймовірністю не менше
99,5 % гарантує виконання страховою організацією
своїх зобов'язань за договорами страхування упродовж
наступних 12 місяців [10]. Даний показник розраховується на основі кількісної оцінки страхового, ринкового, кредитного та операційного ризиків, слугує індикатором раннього попередження неплатоспроможності
страховиків.
Необхідний мінімальний капітал (MCR) — граничний розмір капіталу, при подальшому зменшенні якого
виникає недопустимий ризик банкрутства фінансової
установи [10]. Цей рівень капіталу визначається на основі простої лінійної формули, що враховує тільки страховий ризик.
У широкому значенні наявний регулятивний капітал
страхової компанії представляє собою суму активів за
вирахуванням зобов'язань, тобто власний капітал. Директивою Solvency II передбачено можливість включення до складу наявного капіталу також вартості фінансових інструментів з характеристиками субординованого боргу, що з правової точки зору представляють собою зобов'язання компанії.
У національному законодавстві поняття субординований борг використовується в Інструкції про порядок
регулювання банків в Україні [8], Положенні про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ [9], проекті Закону України "Про страхування"
[12]. Згідно з зазначеними документами субординований борг — звичайні незабезпечені боргові капітальні
інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути вилучені з фінансової
установи раніше п'яти років, а у разі банкрутства чи
ліквідації повертаються інвестору після погашення вимог усіх інших кредиторів.
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Наявність субордиТаблиця 1. Порядок розрахунку наявного регулятивного капіталу страхової компанії *
нованих кредиторів
надає страхувальникам
гарантії виконання
страхових зобов'язань,
оскільки у разі банкрутства страхової компанії
вимоги за договорами
страхування мають задовольнятися у пріоритетному у порівнянні з
вимогами за договорами
субординованих позик
порядку.
Згідно з положеннями Директиви Solvency
II, що деталізовані у
технічних специфікаціях QIS 5 [15], субординований борг включений
до розрахунку розміру
наявного регулятивного
капіталу у складі основного та додаткового ка* Складено автором з урахуванням вимог QIS 5 [15].
піталу, який має три
рівні (табл. 1).
У разі залучення субординованого боргу як джереЯк видно із таблиці 1, елементи капіталу першого
необмеженого рівня можуть увійти до складу фінансо- ла формування наявного регулятивного капіталу у стравих ресурсів для покриття SCR та MCR у повному об- хової компанії виникає ефект фінансового левериджу
сязі, до складових капіталу інших рівнів застосовують- (важелю). Фінансовий леверидж характеризує викорися кількісні обмеження. Автором розроблена модель стання суб'єктом господарювання позикових коштів, що
розрахунку наявного регулятивного капіталу, яка відпо- впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного
капіталу. Проведення розрахунків зазначеного показвідає вимогам директиви Solvency II (формула 1).
Кожна страхова компанія з урахуванням зако- ника дозволяє визначити оптимальну структуру капінодавчих обмежень та власної стратегії розвитку талу, яка забезпечує максимізацію рівня рентабельності.
На думку Л.А. Бернстайна [1], залучення капіталу
визначає необхідний обсяг та джерела формування на умовах боргу має три основні переваги для компанії:
капіталу. Субординований борг — це гібридний по-перше, заборгованість — це захист від інфляції, під
фінансовий інструмент, який поєднує ознаки влас- час якої грошові зобов'язання дають прибуток у резульного та позикового капіталу. Емітент такого інстру- таті зростання цін; по-друге, якщо відсотки за позикоменту отримує переваги залучення капіталу на умо- вими ресурсами нижчі прибутку, який можна отримати
вах боргу (простота та оперативність емісії, мож- від їх використання, утворюється додатковий дохід комливість зменшення прибутку, що оподатковується, панії; по-третє, на відміну від дивідендів, які вважаютьпідвищення рентабельності акціонерного капіталу) ся розподілом прибутку, відсотки розглядаються як
без недоліків фінансування компанії лише за раху- витрати і, відповідно, зменшують об'єкт оподаткування
нок власного капіталу (втрата контролю над ком- податком на прибуток.
Рівень прибутку, що додатково отримує страховик
панією існуючих акціонерів, висока вартість процепри використанні позикових коштів, визначається посу емісії тощо) [1].
казником ефекту фінансового левериджу, який розраховується за формулою [5, с. 23]:

(1),

де HPKSCR — наявний регулятивний капітал для покриття SCR;
HPKMCR — наявний регулятивний капітал для покриття MCR;
HPKРівень 1_обм — обмежений наявний регулятивний
капітал першого рівня;
HPKРівень 1_онебм — необмежений наявний регулятивний капітал першого рівня;
HPKРівень 2 — наявний регулятивний капітал другого
рівня;
HPKРівень 3 — наявний регулятивний капітал третього рівня.
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(2),
де ЕФЛ — ефект фінансового левериджу;
СПП — ставка податку на прибуток;
РАвал — коефіцієнт валової рентабельності активів;
Впк — розмір відсотків за позиковий капітал;
ПК — сума позикового капіталу, тис. грн.;
ВК — сума власного капіталу, тис. грн.
Різниця між одиницею та ставкою податку на прибуток (1 – СПП) є податковим коректором, що демонструє якою мірою рівень оподаткування впливає на величину ефекту від залучення позикового капіталу. У
2012 році ставка податку на прибуток була встановлена
на рівні 21 %. Позитивний ефект фінансового левериджу залежить від величини диференціалу фінансового
левериджу (РАвал – Впк). Так, якщо коефіцієнт валової
рентабельності перевищує середній розмір відсотків за
використання позикового капіталу, то показник набуває значення вище за 0.
З метою обгрунтування доцільності використання
субординованого боргу як джерела фінансового забезпечення достатності капіталу автором проведено експеримент формування цільової структури капіталу
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Таблиця 2. Результати експерименту формування структури наявного регулятивного капіталу страхової компанії

1
Дорівнює максимальному значенню процентної ставки за залученими коштами на умовах субординованого боргу, що встановлено постановою Правлінням НБУ [7]
2
Приймається рівним більшій з величин MCR чи SCR

страхової компанії за критерієм максимізації показника ефекту фінансового левериджу. Інформаційною базою дослідження слугувала офіційна бухгалтерська
звітність двох вітчизняних страхових компаній за 2012
рік.
Вхідною умовою експерименту є допущення, що
страхова компанія з метою виконання нормативів достатності капіталу (MCR та SCR) формує структуру наявного регулятивного капіталу та розглядає можливість
залучення субординованого боргу на термін понад
5 років. Відповідно до рівняння 1 такий борговий капітал включається до складу капіталу другого рівня, а
отже не може перевищувати 50 % від розміру SCR та 80
% від розміру MCR .
Процес оптимізації структури наявного регулятивного капіталу представлено у вигляді економіко-математичної моделі задачі лінійного програмування (формула 3), де цільовою функцією є адаптований до фінансової звітності страхових компаній показник ефекту
фінансового левериджу, а обмеженням слугують нормативно визначені за Solvency II граничні розміри субординованого боргу у складі наявного регулятивного
капіталу.
(3),

,
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де ФР до опод — фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування, тис. грн.;
О опод — об'єкт оподаткування податком на прибуток, тис. грн.;
ХСБ — питома вага субординованого боргу у складі
наявного регулятивного капіталу;
ХВК — питома вага власного капіталу у складі наявного регулятивного капіталу.
За результатами експерименту сформовано два варіанти структури наявного регулятивного капіталу
страхових компаній (табл. 2). Перший варіант передбачає залучення лише власного капіталу для виконання
нормативу достатності капіталу, другий варіант структури визначається з використанням економіко-математичної моделі (формула 3).
Як видно із результатів розрахунків, наведених у
таблиці 2, використання субординованого боргу для виконання нормативу достатності капіталу дозволило
фінансовим установам підвищити рентабельність власного капіталу: для АТ "УОСК" на 0,79 %, а для ПРАТ
"СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" на 6,04 %. Вище значення ефекту фінансового левериджу для другої компанії зумовлене більшим розміром диференціалу фінансового левериджу. Таким чином, автором доведено
доцільність залучення субординованого як джерела
фінансового забезпечення достатності капіталу.
ВИСНОВКИ
Підвищення капіталізації страхових компаній має
першочергове значення для забезпечення фінансової
стійкості страхового ринку України та захисту інтересів споживачів страхових послуг. Фінансове забезпечення достатності капіталу може здійснюватися як
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за рахунок поповнення елементів власного капіталу,
так і шляхом емісії субординованих боргових інструментів. Залучення капіталу на умовах субординованого боргу вигідніше із кількох причин, серед яких основною є підвищення рівня рентабельності власного
капіталу. З метою запровадження інституту субординованого боргу на страховому ринку Україні, із залученням фахівців Нацкомфінпослуг доцільно розробити нормативні документи, у яких має бути визначено: поняття та критерії віднесення коштів до субординованого боргу; форма і валюта залучення таких
боргових інструментів; мінімальна і максимальна сума
субординованого боргу; рівень процентних ставок;
можливість капіталізації та призупинення сплати
відсотків; можливість довгострокового погашення
(пролонгації) капітальних інструментів; порядок
відображення субординованого боргу в обліку та
фінансовій звітності; можливість конвертації боргових інструментів в акції.
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ІННОВАЦІЙНА АДАПТИВНІСТЬ:
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INNOVATIVE ADAPTABILITY: THE ECONOMIC SENSE, THE MAIN APPROACHES TO THE IT
INTERPRETATION

Проаналізовано поняття "інноваційної адаптивності підприємства" та узагальнено сучасні підходи
до його трактування.
Analysis of the concept of "innovative adaptive of enterprise" and summarize current approaches to its
treatment.
Ключові слова: адаптація, інноваційна адаптація, інноваційна адаптивність соціально-економічної системи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Новітня історія України характеризується значними державними трансформаціями, що стосуються перетворень вітчизняного суспільно-політичного та соціально-економічного устроїв. У свою чергу, це спричинило послідовність процесів, явищ і подій, що у відповідь
викликали реакцію практично в усіх сферах людського
життя. Так, усі ці роки були пов'язані зі становленням
та розвитком ринкових відносин. Процеси їх формування торкнулися практично всіх галузей народного господарства, однак не всі промислові підприємства та
організації змогли швидко та ефективно адаптуватися
до нових умов господарювання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями ефективності інноваційної діяльності на
різних рівнях економіки займаються такі вітчизняні
та зарубіжні вчені, як Т.В. Гринько [7], І.С. Минко [8],
І.П. Топух [10] та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд економічної категорії "інноваційної адаптації" та розкриття її ролі у діяльності
підприємства за сучасних умов.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційна діяльність у промисловості за сучасних
умов стає усе більш важливою у зв'язку з стрімкою глобалізацією світового господарства. Розвиток міжнародних зв'язків вимагає підвищення конкурентоздатності
української продукції як на зовнішніх, так і на
внутрішніх ринках.
Важливість інноваційної діяльності для ефективного розвитку господарюючих суб'єктів зумовила звернення до дослідження зазначеної проблеми значної кількості вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак у той же
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час деякі аспекти залишаються не достатньо висвітленими.
Для сучасних вітчизняних підприємств одним із основних завдань успішного функціонування є забезпечення інноваційної адаптивності. Тобто спроможності
підприємства до впровадження та продукування інновацій, від якої залежить виживання, збереження та розвиток організації у середовищі, що зазнає постійних
змін.
Зважаючи на сучасні ринкові умови господарськоекономічна діяльність підприємства має містити й інноваційну складову, тобто бути спроможною до впровадження та продукування інновацій, від яких залежить виживання, збереження та розвиток організації у змінному середовищі, а результат успішної роботи має відображатись у вигляді соціально-економічній ефективності
його діяльності.
На сьогоднішній день домінує системний підхід до
визначення факторів росту та резервів підприємства:
підприємство має розглядатися, з одного боку, у якості
елемента макросистеми економіки, з іншого боку, як
самостійна система, що описується основними факторами виробництва. Підприємство існує у зовнішньому
середовищі, елементи якого постійно впливають на
діяльність підприємства та результати його роботи.
Підприємство змінюється протягом розвитку промислового виробництва, однак залишається соціально-економічною системою, основним елементом виробничого
комплексу, хоча діяльність підприємства за сучасних
умов більше спрямована на задоволення потреб ринку.
Вивчаючи підприємство як складну соціально-економічну систему, можна дійти висновку, що для вирішення
проблем діяльності підприємства необхідно використовувати системно-інтегровану теоретичну базу. Це пов'язано зі змінами в економіці, зовнішньому середовищі
та зі змінами, що відбуваються на самому підприємстві.
Тому на даному етапі необхідно й надалі поглиблювати
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серватизм і сформовані стереотипи поведінки, які гальмують розробку і впроПрізвище автора
Зміст поняття адаптація
Коротка характеристика
вадження нововведень [7].
Адаптація розглядається як
Результатом процесу адаптація є
Для економічних систем, до яких
пристосування економічної
забезпечення відповідності
належать підприємства, галузі, компЕкономічний
системи та її окремих суб’єктів,
діяльності підприємства змінним
лекси народного господарства, зокрема,
енциклопедичний
працівників до умов зовнішнього умовам зовнішнього середовища
промисловості, їх адаптивність — неодсловник [3, с. 15]
середовища, що змінюється,
мінна характеристика, від якої залежить
виробництва, праці, обміну,
їх виживання, збереження та розвиток
життєвих потреб населення
в мінливому та конкурентному середоАдаптація – це здатність
Процес адаптації полягає у
вищі. Тут властивість адаптивності виссвоєчасно проводити адекватні
проведені ряду заходів з метою
пристосування внутрішнього
Ж. Крисько [2, с. 38] зміни для корекції діяльності
тупає як одна з найважливіших системпідприємства у відповідності до
середовища до зовнішнього
них властивостей і може розглядатися
вимог зовнішнього середовища
в якості закономірності у відношенні поАдаптація як процес
Важливу роль у процесі адаптації
ведінки будь-якої господарської систепристосування підприємства та
відіграє виробничий потенціал
ми [8].
Н.В. Білошкурська
його діяльності до зовнішнього
підприємства, так як на основі
Однак варто наголосити, що у сучас[4, с. 102]
середовища, а також ефективного виробничого потенціалу
ному економічному розвитку велику
використання його виробничого
розробляється адаптаційний
роль відіграють саме інновації. Інновації
потенціалу
механізм
сприяють багаторазовому збільшення
Адаптація розглядається крізь
Саме здатність підприємства до
виробництва продукції, у тому числі й
Л.Є. Довгань,
призму стратегічної стійкості та
адаптації забезпечує
Г.А. Мохонько
визначається як один із основних
спроможність підприємства до
інноваційної, більш ефективному вико[5, с. 118]
інструментів досягнення кінцевої конкурентної боротьби у
ристанню ресурсів, поліпшенню умов
мети
довгостроковій перспективі
життя людей і задоволенню потреб сучасного суспільства.
Поєднуючи такі поняття, як адаптивність та іннотеоретичні та практичні напрацювання, котрі зможуть
вації, варто зазначити, що дані поняття у сучасній екозабезпечити стійкий розвиток підприємства [1].
У ринковій економіці кожне успішне підприємство номіці тісно взаємопов'язані. Так, використання іннознаходиться у стані перманентних змін: продукції тех- вацій (маємо на увазі не тільки їх прикладне застосунології, системи управління та організації виробництва вання у діяльності підприємства, а й власне їх продукутощо. На нашу думку, за даної ситуації важливу роль вання на підприємстві) забезпечує адаптацію підприємвідіграє одна з базових властивостей підприємства — ства до швидкозмінних умов зовнішнього оточення і
адаптивність. Однак варто розуміти різницю між таки- внутрішнього середовища. Інноваційну діяльність
підприємства можна розглядати в двох аспектах. З одми поняттями як адаптація та адаптивність.
З початку поняття "адаптація" використовувалось ного боку інноваційна діяльність ініціюється самим
біологами з метою відображення пристосування живих підприємством, з іншого боку — інноваційна діяльність
організмів до нових умов зовнішнього середовища, але розглядається нами як спосіб вимушеного пристосуванвнаслідок подальшого розвитку соціально-економічної ня підприємства до змін середовища. Зміни зовнішньота техніко-технологічної сфер дане поняття почало ак- го середовища в свою чергу можуть бути змінами, виктивно використовуватись в інших сферах [2, с. 347]. Су- ликаними новими науково-технічними досягненнями в
часне розуміння "адаптації" доволі неоднорідне, що суспільстві, або такі зміни можуть бути викликані
свідчить про багатогранність такого економічного яви- зміною законодавства, стану ринку, економіки, суспільства. Тоді підприємство змушене ініціювати інновації у
ща (табл. 1).
Однак майже всі вчені сходяться на думці, що ме- відповідь на нові потреби ринку, або пристосовуватися
тою адаптації є забезпечення виживання та ефективно- до цих змін з використанням вже існуючих інновацій.
го функціонування підприємства в умовах зовнішнього Тому й таке поняття, як інноваційна адаптивність є двомінливого середовища, досягнення стратегічної значним:
1) як властивість підприємства адаптувати інностійкості господарюючого суб'єкта. Адже зміни, які
відбуваються у зовнішньому середовищі, здійснюють ваційні рішення до умов його діяльності;
2) як властивість пристосування підприємства до
значний вплив на підприємство, що викликає невідповідність внутрішнього середовища зовнішнім вимо- різних змін як у зовнішньому, так і у внутрішньому сегам. Відсутність швидкої реакції на зміни може спричи- редовищах з використанням інновацій.
Відповідно, це ускладнює та поглиблює вивчення
нити кризовий стан господарювання, чим і зумовлений
високий ступінь значущості адаптації для будь-якої даної економічної категорії.
Слід чітко розуміти, що інноваційна адаптивність —
організації.
Адаптацію не можна трактувати лише як пристосу- це здатність аналізувати та відслідковувати зміни зоввання певної системи до умов, які змінилися. В цілому, нішнього та внутрішнього середовища, та відповідним
це складне явище, яке вміщує в собі і розмаїття умов, до чином змінювати функціонування та структуру за дояких може пристосуватися система; і здатність до ви- помогою інновацій, з метою збереження чи досягнення
живання, тобто міцність системи, яка полягає в збере- оптимального стану діяльності соціально-економічної
женні в ході перебудови певних стійких характеристик; системи.
Інноваційна адаптивність може бути досягнута двоі безпосередньо сам процес пристосування (адаптації)
ма шляхами:
[6].
1) перший — закласти "запас міцності", який забезЩодо поняття "адаптивності", то здебільшого у науковій літературі під адаптивністю — розуміють влас- печить функціонування компанії навіть в несприятлитивість системи, об'єкта пристосовуватися до змін умов вий час, наприклад, диверсифікація виробництва лінійки
зовнішнього та внутрішнього середовищ, своєчасно ви- (асортиментної лінійки). Так, при зміні попиту на один
являти і враховувати виникаючі зрушення, матеріалізу- з товарів з асортименту, підприємство може не зазнавати прогресивні тенденції в процесі розробки й впро- вати згубного впливу за рахунок продажів іншої позиції
вадження оперативних і стратегічних нововведень. За з асортименту;
2) другий спосіб — забезпечення гнучкості органіінших рівних умов, чим вище адаптивність і гнучкість
господарських систем, організаційно-управлінських заційної структури і системи управління підприємством.
форм і структур, а також персоналу, тим ширше мож- Це означає, що при зміні зовнішніх умов організація
ливості активно долати антиінноваційні традиції, кон- може бути легко і безболісно реорганізована шляхом
Таблиця 1. Трактування поняття "адаптація" в дослідженнях науковців
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переходу на новий асортимент, відмовитися від неприбуткових активів, вишукати додаткові резерви і знизити витрати.
Джерелом інноваційної адаптивності соціальноекономічної системи є гнучкість технічної бази і широта асортименту пропонованих товарів і послуг з точки
зору інноваційної діяльності. Ситуаційне управління
дозволяє швидко реагувати на зміну середовища прийняттям рішень. Адаптивність безпосередньо впливає на
конкурентоспроможність продукції і йде паралельно з
інноваційністю, властивістю "оновлювати" ресурси
організації [9].
Основою інноваційної адаптивності є потенціал
адаптивності, який визначає міру спроможності
підприємства проводити зміни для підвищення соціально-економічної ефективності його діяльності. Адаптивний потенціал визначається системою показників, що
дає можливість оцінити інноваційну адаптивність на
основі ряду інтегрованих характеристик, таких як
внутрішні та зовнішні резерви адаптивності. Внутрішні
резерви адаптивності складаються з сукупності забезпечуючих факторів. Зовнішні резерви адаптивності будуть складаються з сукупності підтримуючих факторів,
таких як: інвестиційна привабливість, частка ринку, державне фінансування тощо.
Узагальнюючи вищесказане пропонуємо визначити
інноваційну адаптивність підприємства як рівень його
здатності і готовності реагувати на загрозливі зовнішні
зміни та нівелювати їх вплив шляхом використання інновацій, як сукупність взаємопов'язаних елементів, що
забезпечують їх реалізацію в характерних для даного
господарюючого суб'єкта економічних умовах та при
властивій йому організаційній структурі як механізму
забезпечення інноваційної адаптивності.
ВИСНОВКИ
На підставі проведеного аналізу визначено, що адаптивність доцільно використовувати як характеристику
соціально-економічної системи, необхідну для визначення характеру та ступеня структурних змін. Враховуючи це, інноваційну адаптивність слід розглядати як
процес, необхідний для забезпечення ефективного
функціонування соціально-економічної системи і її елементів в нових умовах, орієнтованих на глобалізацію
економіки та інші перманентні зміни зовнішнього середовища.
Подальші дослідження. Аналіз поняття адаптивності у межах соціально-економічних систем будь-яких
рівнів є перспективним. Подальші дослідження необхідно спрямувати в напрямі розробки методики оцінки
рівня інноваційної адаптивності та планування процесу
інноваційної адаптації соціально-економічної системи.
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Хоча міжнародні та національні законодавчі акти виходять із принципу рівноправності, на практиці
жінки не є рівноправними в суспільному житті і діяльності. Спостерігається яскраво виражене протиріччя між новими потребами і відсутністю в суспільстві умов для їх задоволення. Гендерна асиметрія є не
приватною справою, а однією з найгостріших проблем суспільства, вирішити яку під силу тільки на рівні
держави. У статті робиться спроба частково проаналізувати сучасний стан вирішення проблеми гендерної нерівності в Україні.
Although international and national laws are based on the principle of equality, in practice women are not
equal in social life and activities. There is a deep contradiction between new needs in society and the lack of
conditions for their satisfaction. Gender asymmetry is not a private matter, but one of the most acute problems of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
"Права жінок є правами людини" — проголошується в
п.14 Декларації, затвердженої Четвертою Всесвітньою конференцією зі становища жінок у Пекіні, яка відбулася в 1995
р. Проблема гендерної рівності та подолання усталених
культурних дискримінаційних стереотипів є однією з найактуальніших проблем сучасності. Усвідомлення її наявності
та усунення бар'єрів, що перешкоджають формуванню
рівноправних відносин між чоловіками і жінками, відповідають цілям гуманістичного розвитку суспільства.
Боротьба за жіночу рівноправність має довгу історію. У
різний час і в різних країнах декларувалося, що жінки як
соціальна група перебувають у несправедливому, підлеглому, а іноді й соціально небезпечному становищі в суспільстві
і не мають основних громадянських і політичних прав. Достатньо згадати твори Пулена де ля Барра, Мері Естелл,
Афри Бенн, Мері Уолстоункрафт, "Декларацію прав жінки
і громадянки" Олімпії де Гуж, суфражизм, роботи представниць ліберального, соціалістичного і радикального фемінізму, численні жіночі рухи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Гендерні та феміністичні дослідження в Україні, а також
роль державних інституцій у вирішенні проблеми дійсної
рівності двох статей не так давно почали привертати до себе
інтерес наукової спільноти. Надзвичайна важливість гендерної складової гуманізації державного управління, позитивний досвід країн розвиненої демократії спонукають українських науковців приділяти увагу цьому питанню. Гендерна
проблематика в галузі державного управління розробляється Л. Кобелянською, Н. Грицяк, О. Кулачек, І. Грабовською,
Г. Даудовою, І. Лазар, Н. Ковалішиною, М. Поповим. Незважаючи на наявність певних напрацювань в даній сфері, гендерна проблематика ще залишається terra incognita. Досить
часто жіноча проблема розглядається у відриві від гендерних уявлень, що вносять істотні корективи в дану проблематику за рахунок виявлення соціокультурних відмінностей,
норм і систем очікувань, які пред'являються до жінок і чоловіків. Інколи в суспільстві спостерігається так званий антигендерний спротив [1], який гальмує поступ української держави на шляху до справедливого суспільства.
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МЕТА СТАТТІ
У статті робиться спроба частково проаналізувати сучасний стан вирішення проблеми гендерної нерівності в
Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тривала боротьба жінок за рівноправність призвела до
певних змін суспільної свідомості в поглядах на роль жінки,
але, незважаючи на це, фактичну рівноправність не досягнуто. Хоча сьогодні скасовано багато заборон, які існували
раніше, їх скасування не внесло остаточних змін щодо реального гарантування прав жінки. Як і раніше, вона багато
в чому залишається підпорядкованою чоловікові. Громадянські свободи й подалі будуть залишатися абстрактними
поняттями, якщо вони не підкріплюватимуться дійсною реалізацією жінкою своїх власних життєвих проектів, її самоствердженням як суб'єкта.
Згідно з доповіддю Організації Об'єднаних Націй, число представників сильної статі в світі на 75 мільйонів вище,
хоча на європейському континенті переважають жінки. У
найбільш густонаселених країнах Китаї та Індії співвідношення статей становить, відповідно, 108 і 107 чоловіків на
100 жінок. У Пакистані та Бангладеш — 106 чоловіків на 102
жінки. При цьому з 192 глав держав у 2009 році представниць прекрасної статі було всього 11. У 2008 році в урядовій
сфері в різних країнах працювало в середньому 17 відсотків
жінок (у порівнянні з 8 відсотками в 1998 році). У парламентах представництво жінок ледь дотягує до 30 відсотків від
загальної кількості депутатів, та й то лише в 23 країнах. У
2009 році з 500 найбільших корпорацій у світі жінки очолювали лише 13. Незалежно від освіти винагороди у чоловіків
і жінок, як і раніше, не є рівними. Зарплати жінок складають у середньому від 70 до 90 відсотків від зарплат чоловіків;
представниці прекрасної статі рідко займають відповідальні
пости. При цьому жінки у всьому світі зазнають фізичного,
сексуального, психологічного та економічного насильства.
Отже, нерівність між статями в світі зберігається [2]. За
допомогою цієї доповіді ООН наочно продемонструвала
проблему гендерної нерівності чоловіків і жінок.
Проблема гендерної справедливості не обминула і Україну. На Всесвітньому самміті тисячоліття ООН, який
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відбувся в 2000 р., було визначено основні цілі розвитку на
новий період. Україна стала однією з 189 країн-членів ООН,
що взяла на себе ряд зобов'язань до 2015 р., серед яких забезпечення гендерної рівності і розширення прав і можливостей жінок. Одним з етапів на шляху досягнення гендерної рівності є забезпечення гендерного співвідношення на
рівні не менше як від 30 до 70 відсотків тієї чи іншої статі у
представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади; скорочення наполовину розриву у доходах
жінок і чоловіків [3].
Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву
2012 р. (Global Gender Gap Report 2012) за версією Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum)
Україна посідає 64 місце (серед 135 країн світу, які були
включені до рейтингу) за величиною гендерного розриву
(gender gap) у чотирьох важливих сферах нерівності між
чоловіками і жінками, таких як економічна участь і можливості, рівень освіти, здоров'я та виживання, політичні права
і можливості [4]. Достатньо зазначити, що кількість жінок
— депутатів Верховної Ради України VII скликання складає близько 9 відсотків, в той час як 54 відсотки громадян
України — жінки.
Гендерна нерівність у сфері політики викликає серйозну
стурбованість. Якщо простежити тенденції останніх 20 років
(з моменту набуття Україною незалежності), ситуація з
представленням жінок у політиці значно не поліпшилася.
Низьке представництво і незначна участь жінок у політичних процесах і процесах ухвалення рішень є серйозним викликом демократії, оскільки понад 50 відсотків громадян
фактично усунено від участі у державному управлінні [5].
Отже, сучасний стан гендерної рівності в українському
суспільстві на рівні вищих ешелонів влади є незадовільним і
не відповідає міжнародним стандартам і міжнародним зобов'язанням, взятим Україною.
Наявною є дискримінація на ринку праці, хоча часто цей
факт і заперечується. Серед найманих працівників показником дискримiнацiї є рiвень заробiтної плати. Жiнки, виконуючи однаковий, а iнодi i бiльший обсяг роботи в
порiвняннi з чоловiками, отримують меншу заробiтну платню. Майже в усiх галузях народного господарства жiнки
займають низькооплачуванi посади. При працевлаштуваннi
у жiнок менше шансiв отримати вакантне мiсце, нiж у
чоловiкiв. До того ж, нерідко роботодавець зазначає, що
конкурс оголошується виключно для чоловiкiв. Безробіття
серед жінок як приховане, так і зареєстроване, вище, ніж у
чоловіків. Заробітна плата жінок складає 72,5 відсотки від
заробітної плати чоловіків. Жінки здебільшого працюють у
тих сферах (освіта, медицина, соціальна сфера тощо), де заробітна плата значно нижча, ніж у середньому по народному господарству, що призводить до зростання економічної
нерівності чоловіків та жінок. Через 20—30 років заробітна
плата жінок складатиме лише 40—50 відсотків пенсії чоловіків. Жінка працює на 4—6 годин більше, ніж чоловік,
але праця в домашньому господарстві не враховується як
продуктивна, а тому не оплачується й не враховується в пенсійних схемах. Жінки, які мають дітей та перебували в декретній відпустці, стають неконкурентоспроможними на ринку праці. Жінки складають абсолютну більшість трудових
мігрантів з України [6]. Така очевидна нерiвнiсть позицiй
жiнок та чоловiкiв на ринку працi призвела до фемiнiзацiї
бiдностi.
Особливої гостроти набула проблема насильства над
жінками. Жінки в Україні зазвичай позбавлені фундаментальних прав бути вільними від насильства. Чинне законодавство, економічна та соціальна структура не дозволяють
жінкам отримувати відшкодування за домашнє насильство.
На думку голови Правління Інформаційно-консультативного жіночого центру О. Суслової, сьогодні в Україні спостерігається явище феміциду — системної практики винищення жінок. Експерт переконана, що в Україні дівчаток
виховують у боязні та покорі до чоловіків, тому "не можна
чекати від них, що вони скажуть "ні", коли вони захочуть
сказати "ні" [7]. Через неспроможність адекватної відповіді
на проблему насильства в сім'ї та дискримінацію жертв насильства український уряд нездатний виконувати зобов'язання як член ООН та Ради Європи та його дії не узгоджуються з міжнародними стандартами прав людини. Адже
насильство в сім'ї є не приватною справою, а однією з найгостріших проблем суспільства, вирішити яку під силу тільки
на рівні держави.
У травні 2011 р. в результаті довготривалої діяльності
жіночих груп Рада Європи, нарешті, прийняла Конвенцію
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про попередження і припинення насильства щодо жінок та
побутового насильства [8]. Конвенція є першим юридично
зобов'язуючим документом в Європі, що вимагає від уряду
вжити заходів щодо запобігання, припинення і покарання
насильства над жінками. Конвенція набуває чинності лише
за умови, якщо 10 країн — членів Ради Європи підпишуть і
ратифікують її. 7 листопада 2011 р. міністр закордонних
справ (у зазначений період) К. Грищенко від імені України
підписав Конвенцію, таким чином, Україна стала 17-ю державою, яка приєдналася до неї, але, на жаль, ще не ратифікувала її. 14 березня 2013 р. Уповноважений з прав людини
Валерія Лутковська закликала Уряд України ратифікувати
Конвенцію Ради Європи про попередження і припинення
насильства щодо жінок та побутового насильства [9]. Ратифікація Конвенції сприятиме здійсненню відповідних заходів для створення інтегрованого підходу з ліквідації насильства щодо жінок та домашнього насильства шляхом
подальшого застосування положень Конвенції на національному рівні.
Хоча міжнародні і національні законодавчі акти виходять з принципу рівноправності, на практиці жінки не є
рівноправними в суспільному житті і діяльності. Спостерігається яскраво виражене протиріччя між новими потребами і відсутністю в суспільстві умов для їх задоволення. Причинами гендерної нерівності в українському суспільстві є:
стереотипи масової свідомості, котрі розглядають жінку як
слабку у порівнянні з чоловіком істоту, що є другорядною у
політичному, економічному, соціальному та приватному
житті; кризова економічна ситуація, безробіття, що часто
перетворює від народження вільну істоту на "живий товар";
слаборозвинене громадянське суспільство, низьке представництво жінок у владних структурах, пасивність жіночих
організацій і кожної окремої жінки у відстоюванні своїх
прав і свобод; традиційне, патріархальне, часом неусвідомлюване зверхнє ставлення частини представників чоловічої
статі до жінок, що ще більше закріплює гендерну асиметрію.
Усе це є викликом сучасному українському суспільству
і державі та потребує негайних адекватних дій. Найважливішою ознакою ефективності державного управління у
сфері вирішення питань гендерної рівності є спроможність
державних установ всіх рівнів розробляти ефективні механізми щодо впровадження та застосування політики гендерної рівності, а також відповідні програми, які визнають різні
потреби чоловіків і жінок та адекватно реагують на них.
Необхідним є приведення українського законодавства
у відповідність до конституційних принципів рівності та
європейських норм; здійснення інвентаризації законів та
підзаконних актів на підставі гендерних експертиз; вироблення особливих антидискримінаційних норм і санкцій за
порушення гендерного законодавства; встановлення спеціальних гарантій та санкцій за порушення принципу рівних
можливостей на ринку праці; введення спеціальних заходів
для забезпечення паритетного представництва жінок і чоловіків на всіх рівнях прийняття рішень, при кадрових призначеннях на державні посади; проведення спеціальних
інформаційних кампаній; розвиток та інституціалізація гендерних досліджень та гендерної освіти на всіх етапах її набуття; організація державної звітності та посилення громадського контролю за виконанням міжнародних зобов'язань та задекларованих принципів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків [10].
Певними сферами розробки гендерної політики повинні
стати:
— підтримка подальшої розробки прагматичних політик
та законодавства, необхідного для досягнення гендерної
рівності у суспільстві, наприклад, законодавство щодо забезпечення рівного представництва чоловіків та жінок у
виборних органах влади, законодавство щодо протидії гендерній дискримінації; забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні
по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, провадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової
діяльності з виконанням сімейних обов'язків;
— розробка та вдосконалення законодавства у сферах,
пов'язаних із відповідними напрямами (такими як протидія
торгівлі людьми та гендерне насилля, сімейне законодавство, трудове законодавство) з метою відображення останніх досягнень політики гендерної рівності;
— підтримка розробки секторальних та регіональних
стратегій та програм з питань гендерної рівності; впровадження гендерного компоненту в усі міжнародні проекти і
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програми, які реалізуються в Україні на національному та
регіональному рівнях за підтримки міжнародних організацій
і фондів;
— підвищення рівня спроможності урядових інституцій
збирати гендерно структуровану інформацію, здійснювати
гендерний аналіз та інтегрувати аспекти гендерної рівності
в інші сфери суспільного життя на центральному та регіональному рівнях;
— розбудова спроможності уряду для здійснення гендерного аналізу, розробки відповідних процедур, рекомендацій та інструкцій.
— покладення в основу політики сталого розвитку
людських ресурсів принципу гендерної рівності;
— формування гендерної культури шляхом розроблення та запровадження спеціальних просвітницьких програм
подолання гендерних стереотипів [11].

view=article&id=2504:2013-03-15-09-22-54&catid=14:201012-07-14-44-26&Itemid=75
10. Гендер: різні, але рівні! Гендер як один з базових
вимірів соціальної структури суспільства // Інформаційноаналітичне видання. — К., 2007. — 20 с.
11. Проект розробки та впровадження публічної політики в Україні. Гендерна рівність (секторна стратегія)
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://net.cbie.ca/
proje cts/CBIE-PRISM/2 0 9.21 7.97 .1 40 /prism/
index_ccd2359c.php.html
12. Горбаткова А.Н. Основные тенденции развития женского движения в европейский странах в 70 — 80-е гг. XX в.
/ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-razvitiyazhenskogo-dvizheniya-v-evropeiskikh-stranakh-v-70-80-e-ggkhkh

ВИСНОВКИ
Повне інтегрування принципу рівних прав і можливостей буде реалізовуватися за умови врахування не лише необхідності подолання гендерних стереотипів, але й наявності безпосереднього функціонування механізму його реалізації, що стане можливим за умов введення у реалізацію
політики розвитку людських ресурсів системного підходу
стосовно інтегрування гендерної рівності. В ХХІ ст. питання гендерної справедливості має стати пріоритетним на всіх
рівнях. Для забезпечення суттєвих змін йому необхідно приділити особливу увагу і розробити більш узгоджений, стратегічний підхід з боку всіх учасників, включаючи уряд, світове співтовариство і громадянське суспільство. "Є одна універсальна істина, яку можна застосувати до всіх країн, культур і громад, — висловився Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун, — насильство щодо
жінок ні за яких обставин не може стати прийнятним, виправданим або терпимим".
У Пекінській Платформі дій підкреслюється, що перед
жінками стоять спільні завдання, пов'язані з досягненням
спільної мети гендерної рівності у всьому світі, які можуть
бути вирішені лише в партнерстві з чоловіками, а всі державні установи та всі державні посадові особи (чоловіки і
жінки) поділяють відповідальність за просування до рівності
між жінками та чоловіками. Гендерний рух трансформувався в рух за суспільний прогрес, і ті завдання і цілі, які ставлять перед собою учасники руху, стосуються не тільки
жінок, вони значущі для розвитку всього суспільства в цілому, в якому чоловік і жінка виступають єдиною системою,
взаємодіють і доповнюють один одного, в якому рівність
двох статей — це питання рівності людського існування [12].
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SOCIETY

Узагальнено теоретичні основи взаємодії держави і бізнесу у вирішенні проблем у соціальній сфері в
умовах розбудови громадянського суспільства. Розроблено поетапну схему організації державно-приватного партнерства у розвитку соціальної інфраструктури регіону.
The theoretical basis of the interaction between business and government in solving problems in the social
sector in building civil society. A phased scheme of public-private partnerships in the development of social
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання взаємин держави і бізнесу завжди знаходилися в центрі пильної уваги будь-якої сучасної демократичної правової держави. Більше того, в останні роки
в усьому світі спостерігається тенденція посилення
співпраці влади та бізнесу. У першу чергу, це виявляється
в таких галузях соціальної інфраструктури суспільства,
як електроенергетика, транспорт, охорона здоров'я,
освіта та інші. Підприємства в цих сферах, мають стратегічне значення і не можуть бути приватизовані, але, з
іншого боку, держава не завжди володіє достатнім обсягом коштів, необхідних для їх підтримки та розвитку.
У цьому випадку застосовується така форма взаємодії
влади та бізнесу, як державно-приватне партнерство.
Особливу актуальність тема державно-приватного
партнерства набула в умовах пожвавлення процесів розбудови громадянського суспільства в Україні, що обумовлює необхідність пошуку дієвих механізмів державної підтримки реалізації соціально-економічного потенціалу населення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам і перспективам розвитку державно-приватного партнерства в Україні присвячені праці таких
вчених, як: О. Амоша, В. Геєць, В. Дем'янишин, О. Кириленко, Н. Лехан, А. Мельник, К. Павлюк, С. Павлюк,
Т. Приходько, Г. Слабкий, М. Шевченко, С. Юрій та ін.
[1—3] Достатньо високий рівень опрацювання загальнотеоретичних питань даної проблематики не зменшує
актуальності вивчення її спеціалізованих напрямів, зокрема проблем взаємодії держави і бізнесу в процесі формування соціальної інфраструктури.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних основ
взаємодії держави і бізнесу у вирішенні проблем у соціальній сфері в умовах розбудови громадянського суспільства та розробка поетапної схеми організації державно-приватного партнерства у розвитку соціальної
інфраструктури регіону.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як доведено світовою практикою, державно-приватне партнерство (ДПП) є найбільш передовим з усіх сучасних методів регулювання в галузях соціальної сфери в умовах формування громадянського суспільства,
оскільки в його основу покладено базовий принцип узгодження інтересів різних сторін. Воно дозволяє поєднувати інтереси і технології бізнесу і держави. Це
проявляється не тільки в організації компаній такого
типу, але і при реалізації бізнесом соціально відповідальної політики. Крім того, державно-приватне партнерство — ефективний механізм для розвитку соціальної
сфери, так як воно пов'язано з розробкою проектів громадського значення. ДПП дозволяє поєднувати інтереси суспільства і бізнесу, а також дозволяє створювати у
великому обсязі соціально значущі блага в умовах недостатнього фінансування їх виробництва з боку держави.
Згідно із Законом України "Про державно-приватне партнерство" [4] воно визначено як співробітництво
між державою Україна, Автономною Республікою
Крим, територіальними громадами в особі відповідних
органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами — підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору.
Закон передбачає, що проекти ДПП повинні забезпечити вищу ефективність діяльності, ніж у разі її
здійснення лише державним партнером, мати довготривалий характер (від 5 до 50 років), передбачати фінансування (або співфінансування) проекту з боку приватного партнера, розподіл відповідальності та ризиків між
приватним і державним партнерами у процесі здійснення ДПП.
Такий підхід до розуміння ДПП в цілому відповідає
загальновизнаним вимогам до таких проектів, зокрема
принципам, сформульованим Європейською Комісією
[5]. Слід зазначити, що в різних країнах існує доволі широкий спектр форм співпраці в рамках ДПП. У деяких
країнах поняття ДПП співвідноситься виключно з концесією, в інших — передбачає будь-яку форму аутсорсингу та спільних підприємств, створених державним та
приватним секторами [6]. Проте на практиці частіше
застосовується вужчий підхід, коли ДПП розглядається як рівноправне взаємовигідне співробітництво між
державою і приватним бізнесом в процесі облаштування інфраструктури й надання публічних послуг за умови розподілу ризиків і відповідальності.
В українському законодавстві закладено широкий
підхід до розуміння ДПП, відсутній виключний перелік
форм його реалізації: у рамках здійснення ДПП можуть
укладатися договори про концесію, спільну діяльність,
розподіл продукції та інші договори.
Масштаби розвитку державно-приватного партнерства в Україні наочно ілюструють дані Світового банку,
згідно з якими протягом 1992—2011 років було реалізовано 25 таких проектів в сфері інфраструктури, в які
інвестовано 12 млн дол. США. з них близько 11,5 млн
дол. США — в галузі телекомунікацій [7].
Слід зазначити, що після прийняття закону про ДПП
органи влади на регіональному та місцевому рівнях активізували роботу щодо формування організаційних
засад розвитку ДПП: розробляються та приймаються
місцеві програми розвитку ДПП, формуються бази інвестиційних проектів.
Отже, розвиток ДПП в Україні має бути спрямований переважно на вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів, однією з найгостріших серед
яких є відновлення соціальної інфраструктури, що
включає в себе сукупність підприємств і установ виробничої сфери і сфери послуг, які створюють умови для
організації основних видів діяльності людини (трудової,
суспільної, політичної тощо). За значенням у житті сус-
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пільства у ній виділяють дві групи підприємств і установ. Перша задовольняє духовні та фізичні потреби населення й охоплює освіту, культуру, охорону здоров'я
та фізичну культуру, туризм і відпочинок. До другої
групи підприємств і установ відносять житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю і громадське
харчування, управління, кредитування та страхування,
які покликані забезпечувати матеріальні умови життя
населення [8].
Хоча об'єкти соціальної інфраструктури розосереджені по всій території країни, саме на регіональному
рівні створюються необхідні умови для повного відтворення робочої сили, забезпечення добробуту населення, його всебічного розвитку. Це одна з вимог принципу соціальної справедливості. Кінцева мета регіональної соціальної інфраструктури — досягнення повного
й однакового ступеня задоволення особистих потреб
населення незалежно від того, в якому регіоні воно проживає.
До основних функцій галузевого складу елементів
соціальної інфраструктури належать:
— розподіл та обмін (мережа підприємств оптової та роздрібної торгівлі, підприємств громадського харчування, заклади кредитної та страхової системи);
— надання споживчих послуг (житлово-комунальне господарство, підприємства побутового обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок);
— охорона здоров'я (заклади медичного, санаторно-курортного обслуговування, фізкультури і спорту,
соціального забезпечення населення);
— формування громадської свідомості та наукового світогляду (мережа культурно-освітніх закладів, мистецтва і релігії);
— управління та охорона громадського порядку
(органи державного управління, громадські організації,
органи громадського порядку).
Загальною і найбільш гострою для всіх галузей і
видів діяльності в соціальній сфері є проблема відсутності стабільного і достатнього бюджетного фінансування, наслідком чого стає погіршення якості послуг
та скорочення їх обсягу. При цьому зростають потреби суспільства, вимоги до рівня обслуговування і,
відповідно, вимоги держави до якості послуг та соціально-економічної ефективності діяльності закладів.
Склалося протиріччя, яке може вирішитися за допомогою залучення ресурсів підприємницьких структур
[9].
Мотивація держави до участі у державно-приватному партнерстві в розвитку соціальної інфраструктури
обумовлена тим, що використання в якості виконавців
у соціальній сфері організацій державної та комунальної форм власності не завжди забезпечує якісні результати, ефективне використання ресурсів і об'єктивність
контролю результатів діяльності.
Згідно з законодавством і сталими традиціями, установи державної і комунальної форм власності, що
виконують функції виконавців у соціальній сфері, отримують бюджетні кошти не в якості оплати за виконувані роботи (послуги) і, тим більше, не за результати цих робіт (послуг), а в порядку утримання цих організацій (фінансування всіх витрат, пов'язаних не тільки
з діяльністю, але і з самим існуванням цих організацій).
Бюджетними коштами оплачується зарплата всього
персоналу і всі інші види витрат як прямі, пов'язані з
діяльністю, так і загальні. Оплата державою утримання закладів не створює у їх працівників мотивації до
збільшення обсягу та підвищення якості послуг, що
надаються, ефективного використання ресурсів, в тому
числі, до конкуренції з іншими установами за споживачів послуг.
Отже, єдиним варіантом підвищення ефективності
діяльності соціальної сфери як щодо якості результатів
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та їх контролю, так і щодо використання ресурсів є використання в якості виконавців організацій приватної
форми власності, а це і є формування державно-приватного партнерства.
Крім того, організація державно-приватного партнерства знімає необхідність створення спеціальних державних установ для виконання всіх соціально-культурних функцій та процедур і, відповідно, необхідність
утримання їх (що коштує дорожче, ніж оплата конкретних робіт чи інша участь у державно-приватному партнерстві).
Мотивацію бізнесу до участі у державно-приватному партнерстві у розвитку соціальної інфраструктури слід розглядати в кількох аспектах. Серед
них:
— економічна мотивація — частковість використання бізнес-структурами переданих державою для виконання соціальних функцій ресурсів у підприємницьких
цілях;
— опосередковано-економічна мотивація — підвищення прибутку компанії через досягнення більшої популярності, використання державно-приватного партнерства в цілях public relations, позитивний вплив на
імідж, можливо, на бренд компанії, можливість готувати і / або підбирати для себе кадри тощо;
— соціальна — підвищення соціального статусу
власників і топ-менеджерів шляхом "наближення до
влади", вирішення державно значущих завдань;
— політична — для власників, які прагнуть зробити
політичну кар'єру (наприклад, висунути свою кандидатуру на виборах) або з метою лобіювання своїх інтересів
в тих чи інших владних рішеннях;
— ідеологічна — випливає з усвідомлення боргу компанії перед суспільством та інші.
Резюмуючи викладене вище, можна визначити цілі
держави і бізнесу при створення державно-приватного партнерства у розвитку соціальної інфраструктури.
Держава має недостатньо ресурсів і не може ефективно використовувати наявні ресурси для вирішення
своїх найважливіших завдань — підвищення і підтримання якості життя населення, забезпечення реалізації
прав громадян, гарантованих Конституцією України, і
відтворення соціальних відносин. Потенціал бізнесу
може бути задіяний як для розширення ресурсної бази,
створюваної державою для вирішення соціальних завдань, так і для ефективного використання цієї ресурсної бази. Таким чином, соціальна мета держави при
організації ДПП полягає в поліпшенні умов для підвищення якості життя населення. Ця соціальна мета поєднана з економічною метою — досягненням максимально ефективного поєднання капіталу, праці та природних ресурсів для отримання продукту, що має корисність для споживача — громадянина. Якщо ця корисність проявляється в одному з аспектів якості життя, то бізнес стає партнером держави у вирішенні соціальних завдань.
Поряд з економічною метою створення ДПП
держава переслідує фінансову мету. Якщо економіка вирішує завдання ефективного поєднання ресурсів, то фінансова сфера вирішує завдання їх залучення і створення фондів для подальшого використання.
З позиції бізнесу цілі його вступу в партнерство з
державою для реалізації соціальних завдань полягають
у наступному:
— фінансова мета — збільшення ресурсної бази
бізнесу — залучення державних ресурсів для збільшення прибутку шляхом їх часткового використання у
підприємницькій діяльності;
— економічна мета — підвищення ефективності використання у підприємницькій діяльності власних ресурсів на основі синергічного ефекту від поєднання їх з
державними ресурсами.
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Таким чином, обидві сторони ДПП ставлять і досягають його створенням власних цілей, не замінюючи їх
цілями партнера. Немає необхідності говорити про "соціальну відповідальність" бізнесу і будувати нестійкі схеми благодійності. ДПП дозволяє досягти консенсусу,
вигідного для обох сторін, в результаті додавання сил.
Однак для цього необхідна відповідним чином організована взаємодія сторін.
Застосування державно-приватного партнерства
обмежено слабкою опрацьованістю методичного апарату. У зв'язку з цим пропонується наступна поетапна
схема організації ДПП в розвитку соціальної інфраструктури регіону.
Етап 1. Виявлення проблем, що вирішуються за допомогою ДПП. Мета даного етапу — вибрати проекти,
які можуть бути реалізовані в рамках ДПП на основі
програм розвитку соціальної сфери (галузей і видів
діяльності) території.
У програмах зазначається перелік заходів, запланованих до виконання. При цьому можливості бюджету території можуть не дозволяти виконати всі завдання в повному обсязі, тобто виникає необхідність у
залученні ресурсів підприємницького сектору. Потреба в залученні приватних ресурсів велика і існує практично у всіх видах соціальної діяльності, проте об'єкти соціальної інфраструктури мають низьку інвестиційну привабливість (порівняно з об'єктами промисловості). З іншого боку, слід врахувати, що не всі проекти можуть бути привабливі для підприємців, не
скрізь соціально безпечна активізація приватного капіталу.
Наступним принциповим питанням є необхідність
збереження всебічного контролю, як за ходом партнерства, так і за роботою установ в рамках партнерства. При
цьому контрольованими повинні бути всі аспекти функціонування: грошові потоки, графіки робіт, робота з
персоналом, витрати і тарифи та інші.
Необхідним на першому етапі підготовки до проекту ДПП є також визначення інвестиційної привабливості об'єкта. У рамках даної роботи повинні бути визначені обсяги інвестицій, календарні плани інвестування, строки окупності тощо [10]. Безсумнівно, що ці попередні дані будуть коригуватися далі, однак тут вони
забезпечують повноту розуміння структури, особливостей та перспектив створення та розвитку партнерства.
Завершальним кроком на даному етапі стає постановка соціально-економічних цілей проекту з точки
зору держави, включаючи доступність послуг, графіки
роботи, обсяги і структуру послуг, тарифи і т. ін. Результатом етапу повинна стати постановка цілей і завдань держави в проекті державно-приватного партнерства.
Етап 2. Вибір форми проекту державно-приватного партнерства. Метою даного етапу виступає визначення виду договору (або системи договорів), що забезпечує досягнення цілей, поставлених на етапі 1.
Проектні цілі обумовлюють вибір форми ДПП. Наприклад, якщо планується створення (будівництво)
медичної або іншої установи, то доцільний вибір концесійної моделі, а у випадку обладнання існуючої установи — оренди або лізингу [10]. Коригування спочатку обраної форми ДПП може відбуватися під впливом можливих вимог до управління — суб'єкту (акціонерна компанія, управляюча компанія, держава) і
організаційної структури. Крім того, важливою умовою є планований термін реалізації партнерства та визначення суб'єкта управління в майбутньому. Результатом робіт на даному етапі стає визначення єдиної форми державно-приватного партнерства або можливих
форм відповідно до прогнозованих сценарних умов
розвитку проекту.
Етап 3. Розробка додаткових умов партнерства.
Мета даного етапу полягає у підтвердженні (підвищенні) інвестиційної привабливості об'єкта державно-
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приватного партнерства. У першу чергу визначаються
схеми фінансування з урахуванням можливостей залучення зовнішніх ресурсів з ідентифікацією потенційних джерел доходу і прибутку. Дані можливості в
соціальній сфері можуть бути різноманітні й повинні
забезпечувати зацікавленість підприємців. У разі недостатньої інвестиційної привабливості об'єкта ДПП
як такого слід враховувати можливість надання бонусу — додаткових способів отримання доходу [10].
Тісно пов'язані з даною роботою питання тарифного
регулювання наданих послуг, нормування витрат на
роботи в рамках проекту тощо. Наступним важливим
аспектом є визначення вимог до технологій послуг та
обслуговування. Завершальним кроком стає встановлення термінів та етапів робіт, у тому числі повернення інвестицій та інше. Результатом етапу стає розробка проекту угоди державно-приватного партнерства в
рамках основних умов.
Етап 4. Визначення заходів контролю. Метою роботи на даному етапі стає розробка програми реалізації
та забезпечення ефективності проекту.
Відповідно до загальноприйнятої практики тут повинні бути визначені показники соціальної та економічної ефективності; цілі, завдання, об'єкти і терміни контролю, його технологія. Результатом має стати розробка проекту угоди в частині процедур контролю.
Етап 5. Визначення вимог до і після проектної роботи об'єкта. Мета — прогнозування функціонування
об'єкта після закінчення угоди про партнерство. Цей
етап особливо актуальний для проектів, згідно з якими об'єкт ДПП після закінчення угоди передається в
державне управління (на різному рівні). Для реалізації
поставленої мети необхідно проведення оцінки необхідних техніки і технології, вимог до персоналу та управління. Визначення даних аспектів складе обсяг
об'єктів для передачі новому суб'єкту управління, встановить вимоги до формування відповідних бюджетів,
підготовки персоналу і т. ін. Результатом роботи на
даному етапі стає прогноз ресурсного забезпечення
об'єкта після закінчення угоди про державно-приватне партнерство.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМКУ
Такими чином, слід підкреслити, що ці рекомендації
призначені для роботи з обгрунтування та підготовки
проекту державно-приватного партнерства за даними
затверджених програм розвитку галузей і видів діяльності соціальної сфери території. Підставою ініціювання роботи є визначені в програмах дефіцити коштів та /
або поставлені завдання розвитку, що перевищують
можливості територіальних бюджетів. Подальші дослідження в цьому напрямі можуть полягати в розробці
організаційно-економічного забезпечення застосування запропонованих рекомендацій для забезпечення планомірного і послідовного розвитку соціальної інфраструктури регіону за допомогою залучення до її функціонування потенціалу підприємницьких структур, забезпечуючи при цьому захист інтересів населення як основного споживача послуг.
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INDUSTRIAL, EXTERNAL ECONOMICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF REGIONAL
MANAGEMENT

Установлено, что диспропорции в региональном развитии негативно влияют на качество жизни населения, экономические показатели, экологическое состояние территории и свидетельствуют о несовершенстве механизмов формирования и реализации региональной политики государства. Выявлены проблемы в различных сферах деятельности регионов, которые препятствуют устойчивому развитию территорий. Показано, что стратегическим ориентиром в управлении региональным развитием должно стать
требование устойчивого развития территории. Ключевая роль в достижении этой цели отводится региональному менеджменту, ориентированному на реализацию модели инновационного устойчивого развития.
Found that disparities in regional development have a negative impact on the quality of life of the population,
economic indicators, the environmental condition of the territory and show the inadequacy of the mechanisms
of formation and implementation of regional policy. The problems in different areas of the regions that inhibit
sustainable development of the territories are identified. It is shown that the strategic goal in the management of
regional development should be a requirement for sustainable development of the area. A key role in achieving
this goal is given to regional management, focused on the implementation of an innovative model of sustainable
development.
Ключевые слова: региональная политика, менеджмент, экологически устойчивое развитие.
Key words: regional policy, management, ecologically sustainable development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Процессы глобализации, затронувшие практически
все стороны жизнедеятельности, позволяют говорить
о вступлении современного мирового сообщества в качественно новую фазу своего развития. Мировая система превращается в единый комплекс с национальными и региональными секторами. Украина, являясь учас-
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тником глобализационных изменений, становится частью этого комплекса, все плотнее участвуя в мировых
экономических операциях. Анализ показал, что для нашей страны характерно интенсивное развитие экспортно-импортной деятельности: за период с 1996 г. по 2012 г.
национальный экспорт увеличился в 4,67, а импорт в 4,82
раза.

Економiка та держава № 1/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблица 1. Ранговая структура ПГЗ по уровню индустриализации
Наименование ПМЗ
Донецко-Макеевская
Горловско-Енакиевская
Мариупольская
Краматорско-Констонтиновская
Артемовско-Славянская

Показатель
индустриализации
(количество
промпредприятий, единиц)
286
74
35
32
21

Однако в силу разного уровня экономического развития регионы нашей страны в различной степени вовлечены в этот процесс. Сопоставление показателей
внешнеэкономической деятельности в разрезе регионов
свидетельствует о том, что в большей степени экспортная деятельность сконцентрирована в восточных областях: Донецкой (более 20,8% в 2012 г.), Днепропетровской (14,7%), Луганской (6,2%) и Запорожской (5,8%).
Значительную часть объемов импорта обеспечивают
пять регионов: Днепропетровская (7,8%), Киевская
(5,7%), Донецкая (5,0%), Одесская (4,9%) и Львовская
(4,0%) области. Отдельно следует отметить г. Киев, на
долю которого приходится 18,3% экспорта и 30,7% импорта в 2012 г. [1].
Понятно, что такой дисбаланс объясняется широким спектром факторов социально-экономического характера, к которым можно отнести уровень продуктивности и инновационности промышленного производства
регионов, состояние основных фондов, объемы капитальных вложений, эффективность институциональной
среды и т.п.
Проблемы регионального развития достаточно часто являются предметом рассмотрения украинских и зарубежных ученых. Можно отметить работы Г.К. Губерной, В.В. Дорофиенко, С.Ф. Поважного, Т.О. Стеценко
и многих других. В то же время производственные,
внешнеэкономические и экологические аспекты регионального менеджмента изучены недостаточно.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение влияния различных
аспектов на эффективность регионального менеджмента.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Рассматривая регионы Украины с точки зрения эффективности институциональной среды, уровня продуктивности и инновационности промышленного производства регионов, можно выделить шесть регионов-доноров. Это Донецкая, Харьковская, Днепропетровская,
Запорожская, Луганская, Харьковская и Киевская области, на которые приходится свыше 45 % стоимости
основных производственных фондов страны. Максимальное значение этого показателя (в Донецкой области) превышает минимальное (в Закарпатской области)
в 8,4 раза. А соотношение максимального и минимального объемов капиталовложений в этих областях отличается почти в 11 раз [2]. В целом Юго-Восток обеспечивает 58 % валовой добавленной стоимости и 54,5 %
налоговых поступлений в бюджет.
Такое соотношение показателей экономического
развития требует более детального рассмотрения условий и результатов реализации промышленного потенциала региона с целью определения приоритетных направлений в осуществлении государственной региональной политики.
Естественные горно-геологические факторы определили развитие Донбасса, который традиционно воспринимается исключительно как ресурсно-промышленный регион Украины. В Донбассе насчитывается 846 месторождений полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, из которых 373 месторождения эксплуатируются. Из 36 разведанных видов ис-
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Ранговое
место
ПМЗ
1
2
3
4
5

копаемых добывается 23. Наличие такого количества
разнообразных полезных ископаемых определило ориентацию Донбасса на выпуск преимущественно продукции тяжелой промышленности и обусловила формирование целой сети шахтерских и фабрично-заводских
населенных пунктов. Таким образом, по мере формирования промышленного потенциала Донбасса количество населения увеличивалось, в основном, за счет роста численности городов.
В Донецкой области можно выделить 5 промышленно-городских зон (ПГЗ): Донецко-Макеевская, Горливско-Енакиевская, Мариупольская, Краматорско-Константиновская и Артемовско-Славянская. Как свидетельствуют данные таблицы 1, за уровнем индустриализации ПГЗ имеют четкую ранговую структуру [3].
По численности предприятий, которые принадлежат к определенным отраслям промышленности, в Донецком регионе преобладают автотранспортная (24,0
%), строительная (18,6 %) и угольная (17,2 %). Однако
для каждой ПМЗ характерная своя структура промышленности (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, в Мариупольской ПГЗ большинство предприятий принадлежат к строительной
(48,5%) и машиностроительной (12,1%) отраслям промышленности, а на часть базовых и экономически ведущих металлургической и химической отраслей приходится только по 6,1 %. Донецко-Макеевская ПГЗ представлена, в основном, автотранспортной (29,4%), угольной (16,8%) и строительной (14,7%) отраслями производства. Ведущими отраслями в Горловско-Енакиевской
ПГЗ являются угольная (36,5%), автотранспортная
(18,9%), строительная (13,5%) и химическая (8,1%). Краматорско-Константиновская ПГЗ представлена, преимущественно, строительной (28,2%), машиностроительной (21,9 %), металлургической и автотранспортной (по 12,5 %). В Артемовско-Славянской ПГЗ преобладают строительная (27,6 %), автотранспортная
(19,0%), химическая (14,3%), легкая (9,5%) и машиностроительная (9,5%) отрасли промышленности [4].
Можно сказать, что в данное время наблюдается гиперконцентрация производства в высокоиндустриализованных регионах Донбасса. Промышленный потенциал Донецкой области — пятая часть общеукраинского
потенциала — составляет основу хозяйственного комплекса страны. Область обеспечивает каждую вторую
тонну добытого в Украине угля, 45 % чугуну, 44 % стали, 47 % проката черных металлов, шестую часть стальных труб, больше половины кокса, почти четверть минеральных удобрений, 28 % синтетического аммиака,
треть серной кислоты, весь выпуск угольных очистных
и проходческих комбайнов, 96 % прокатного оборудования, 99,7 % бытовых холодильников, пятую часть шифера и оконного стекла, 94 % добычи поваренной соли
[5].
Специализация районов, которая сложилась на данное время, определяет также и экологическое состояние территории. В городах и районах, где расположены
предприятия черной металлургии и энергетической отрясли, имеют место наибольшие объемы выбросов в атмосферный воздух. Это г. Мариуполь (382,4 тыс. т, или
25 % от общеобластного объема выбросов), Мариинский район (166,6 тыс. т или 10,9 %), Старобешевский
район (106,1 тыс. т или 7 %), г. Дебальцево (127 тыс. т
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Таблица 2. Структура ПМЗ по отраслям промышленности, %
Отрасли
промышленности
Угольная
Металлургическая
Химическая
Машиностроительная
Строительная
Автотранспортная
Легкая и местная
Другие

Мариупольская
6,1
6,1
12,1
48,5
3,0
3,0
21,2

Промышленно-городские зоны
ДонецкоГорловскоКраматорскоМакеевская Енакиевская
Константиновская
16,8
36,5
3,1
4,5
4,1
12,5
3,8
8,1
6,2
2,1
5,4
21,9
14,7
13,5
28,2
29,4
18,9
12,5
2,8
4,1
6,2
25,9
9,4
9,4

или 8,3 %), г. Донецк (71,1 тыс. т или 4,7 %), г. Харцызск
(103,1 тыс. т или 6,8 %), г. Енакиево (83,2 тыс. т или5,5%).
Объемы выбросов загрязняющих загрязняющих веществ по видам экономической деятельности за 2011 г.
приведены в таблице 3.
Статистические данные свидетельствуют, что неравномерность экологических характеристик и показателей социально-экономического развития наблюдается
и в рамках одной области, причем за последние 15 лет
она резко усилилась. Два города области (Донецк и
Мариуполь) обеспечивают основные доходы региона
(около 84 %) и только пять городов (Донецк, Мариуполь, Краматорск, Красноармейск и Горловка) увеличили или сохранили к 2012 г. по сравнению с 1990 г. на
том же уровне промышленное производство. Во всех
остальных городах состоялось значительное падение
промышленного производства. Анализ показал, что по
городам области максимальный индекс роста промышленного производства отличается от минимального в 7
раз, по уровню безработицы в 13 — 14 раз, по плотности населения — в 4 раза. При сравнении экологических
показателей городов области выявлено, что максимальное значение валовых выбросов вредных веществ отличается от минимального более чем в 20 раз, объемы
сброса сточных вод — более чем в 50, а расходы на охрану окружающей среды — в 15 раз.
Такие диспропорции в региональном развитии негативно влияют на качество жизни населения, экономические показатели, рациональность использования
ресурсного потенциала, экологическое состояние территории и свидетельствуют о несовершенстве механизмов формирования и реализации региональной политики государства. Концепция государственной региональной политики Украины была утверждена Указом Президента Украины от 25 мая 2001 г. Одна из основных
задач программы реализации этой Концепции состояла в определении типов и режимов развития населенных мест, выделении инвестиционно привлекательных
территорий, разработке и утверждении специальных

АртемовскоСлавянская
4,8
14,9
9,5
9,5
28,6
19,0
9,5
4,8

правил их застройки. К сожалению, по мнению большинства специалистов, этот документ носил общий характер и не содержал достаточного количества критериев и показателей, которые бы давали возможность
обеспечить качественный мониторинг его выполнения
в пространстве и времени. В различных сферах деятельности регионов можно назвать целый перечень проблем,
который препятствует устойчивому развитию территорий. В промышленности это:
— недостаточно высокий уровень организации труда при высоком промышленном потенциале;
— сырьевая ориентация промышленного производства;
— унаследованная структура экономики с преобладающей частью ресурсо- и энергоемких отраслей;
— отсутствие программ внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
— изношенность основных фондов промышленной
и транспортной инфраструктуры;
— отсутствие государственной поддержки передовых технологий;
— мощный акцент в развитии крупных предприятий
тяжелой промышленности в противовес развитию мелкого и среднего бизнеса и многие другие.
В сфере внешнеэкономической деятельности к таким проблемам можно отнести:
— отсутствие программ развития внешнеэкономической деятельности на региональном уровне;
— отсутствие системы регулирования внешнеэкономической деятельности, стимулирования развития импортозамещающих отраслей;
— неразвитость инфраструктуры внешней торговли в регионах;
— недооценка влияния конъюнктуры мирового рынка на деятельность предприятий с экпортно-импортной
ориентацией и т.п.
Проблемы экологического характера объясняются
как экономическими, так и социальными причинами:
— существующей системой государственного

Таблица 3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по видам экономической деятельности за 2011 г.
Виды экономической деятельности
Все виды экономической деятельности, в т.ч.:
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
Добывающая промышленность,
в том числе:
добыча энергетических материалов
добыча неэнергетических материалов
Перерабатывающая промышленность,
в том числе:
производство кокса
химическое производство
металлургическое производство
производство машин и оборудования
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Деятельность транспорта и связи
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Объемы выбросов по
региону
тыс. т
в%к
2010 г.
1525,9
110,7
4,945
83,2

1538,2
70,6

421,3

105,9

2946,0

412,6
8,7

106,9
74,3

3556,5
322,8

Выброшено в
среднем одним
предприятием, т

501,6

107,3

1520,2

40,1
2,8
445,5
2,6

104,9
170,0
107,5
106,4

5736,8
183,7
13920,9
38,5

574,6

119,1

6681,5

13,6
6,9

99,4
98,2

203,1
59,9
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управления в сфере охраны окружающей природной
среды, регуляции использования природных ресурсов,
отсутствие четкого разграничения природоохранных и
хозяйственных функций;
— недостаточным пониманием в обществе приоритетов охраны окружающей природной среды;
— отсутствие работ по обновлению нормативов рационального природопользования и охраны окружающей среды;
— отсутствие действенного государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства и системы эффективного наказания за вред, нанесенный окружающей среде.
Для Донецкого региона можно назвать также следующие причины:
— длительное нагромождение на относительно небольших территориях большого количества промышленных комплексов, которые чаще всего относятся к
"грязным" производствам;
— реализация не всегда продуманных, уравновешенных планов вмешательства в природную среду;
— пренебрежение нормами ведения хозяйства, учетом ассимиляционных и самовосстановительных возможностей природных экосистем;
— отсутствие объективных долгосрочных экологических экспертиз планов и проектов развития промышленности, энергетики, транспорта.
Приведенный перечень недостатков свидетельствует, что принятая в 2001 г. Концепция не только не решила социально-экономические проблемы регионов, а наоборот — заострила их и, вместе с тем, породила определенную отчужденность между регионами.
Несовершенство правовых, экономических, административных, организационных механизмов управления региональным развитием привело к тому, что
02.07.2008 г. Кабинет Министров Украины утвердил
Концепцию новой государственной региональной политики. Разработчики данного документа учитывали
как внешние, так и внутригосударственные проблемы,
подбирали эффективные инструменты для ее реализации.
Основной задачей эффективной региональной политики было определено устранение диспропорций в
развитии между регионами и минимизации негативных
последствий этих диспропорций для социально-экономической системы Украины. И тут можно выделить две
группы факторов, которые подлежат исправлению:
объективные и субъективные.
Объективные факторы касаются устоявшихся сторон жизни региона: географических, климатических,
экономических, культурных, демографических. Эти
факторы либо вообще не поддаются исправлению и воспринимаются как данность, либо изменяются достаточно медленно и трудно. Эти факторы не позволяют полностью избежать диспропорций в региональном развитии.
Субъективными факторами, которые легче поддаются корректировке, по мнению авторов работы [6],
являются ошибки в стратеги и тактике реформ и социально-экономические просчеты в экономической политике на разных уровнях иерархической системы управления (государственном, региональном, отраслевом). В
этом смысле следует пересмотреть существующую государственную доктрину выравнивания уровней развития регионов. В настоящее время государство путем
изъятия налогов пытается перераспределить бюджетные средства между регионами. В результате получается, что регионы, не способные обеспечить свое устойчивое функционирование, оказываются зачастую в более выгодном положении, чем регионы с развитым
промышленным потенциалом. В этом, по мнению авторов работы [7], кроется причина экономического застоя, нежелания развивать производственную и социальную инфраструктуру на своих территориях, органи-
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зовывать производства с более высокими технологическими укладами.
Учитывая наличие подобных просчетов, новая региональная политика должна предусматривать единство
целей государственного и регионального развития, взаимообусловленность прогнозов на кратко- и долгосрочную перспективу, обеспечение рационального использования потенциала роста каждого региона. Стратегическим ориентиром в управлении региональным развитием должно стать требование экологически устойчивого развития территории. Подтверждением этому может служить опыт развитых стран, который свидетельствует, что экологоориентированная деятельность промышленного комплекса не только приносит прибыль, но
и способствует улучшению социальных характеристик,
повышению имиджа как отдельных предприятий, так и
региона в целом.
Ключевая роль в достижении этой цели отводится
региональному менеджменту, ориентированному на
реализацию модели инновационного устойчивого развития. К основным задачам регионального менеджмента можно отнести:
— повышение качества жизни населения региона;
— трансформацию экономики региона с учетом принципов экологически устойчивого развития, рационального использования всех территориальных ресурсов.
Формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики региона в направлении ее
социальной ориентации и на основе технологической
переоснастки и модернизации производства, его экологизации;
— формирование механизмов государственного управления экономической, социальной и экологической
составляющими развития, координация действий государственных и местных органов власти и объектов ведения хозяйства;
— обеспечение экологической безопасности в регионе, защита окружающей среды;
— анализ возможностей и планирование инновационного развития территории;
— формирование институциональной инфраструктуры, способной обеспечить задачи регионального
развития, реализация структурной, инвестиционной и
научно-технической политики в регионе, создание и
развитие рыночной инфраструктуры;
— формирование инфраструктуры информационного обеспечения органов управления и субъектов хозяйствования;
— формирование высокоразвитой рыночной инфраструктуры;
— наращение экспортного потенциала на основе
реализации геополитических преимуществ региона;
— формирования эффективных внутрирегиональных и межрегиональных экономических связей, повышение конкурентоспособности экономики региона;
— привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику региона;
— формирование условий для воссоздания экономического, социального и экологического потенциала
региона;
— формирования рынка труда, обеспечения надежного функционирования социальной инфраструктуры
— охрана окружающей природной среды и рациональное природопользование в регионе, предотвращение и преодоление последствий техногенных аварий.
Базовая методология разработки систем регионального менеджмента должна основываться на таких подходах:
— интеграционный подход, который должен обеспечить процесс интеграции экологических, экономических и социальных аспектов жизнедеятельности региона;
— системная целостность и взаимосвязь разработки и реализации региональной политики;
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— комплексный подход, который дает возможность
предотвратить конфликты интересов во время подготовки и реализации решений, облегчить процессы их
согласования.
Следует заметить, что сегодня актуальным является формирование маркетингового типа регионального
менеджмента, который идет не от желаний самого региона (например, в поиске средств для реализации какой-то программы), а от изучения потребностей потребителей (производителей, коммерсантов, инвесторов,
политиков, государственных органов власти, некоммерческих организаций, туристов), которые регион в состоянии удовлетворить.
К общим требованиям, которые должны быть реализованы региональным менеджментом для обеспечения устойчивого развития, относятся:
— учет территориальной специфики региона;
— учет открытости региональной системы в сравнении с предприятием;
— неоднозначное восприятие управленческого решения различными субъектами (предпринимателями,
населением, работодателями) в пределах региона;
— рекомендательный, а не директивный характер
управленческих решений.
Говоря о дифференциации развития регионов,
можно утверждать, что она связана не только объективными причинами, но в значительной мере объясняется отсутствием или несовершенством механизмов регионального управления, эффективного стимулирования органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и эффективного использования потенциала региона. Это приводит к
росту роли регионального менеджмента в общественной жизни регионов, а, следовательно, и необходимости формирования и реализации государственной региональной политики, в основе которой
лежат принципы:
— конституционности и законности;
— сохранения унитарности Украины и целостности
ее территории;
— сочетание процессов централизации и децентрализации власти;
— максимальное приближение услуг, которые предоставляются органами государственной власти и органами местного самоуправления, к непосредственным
потребителям;
— дифференциация государственной поддержки
регионам в соответствии с условиями, критериями и сроками, определенными законодательством;
— стимулирование тесного сотрудничества между
органами государственной власти и органами местного
самоуправления, которые действуют в пределах одного региона, в разработке и реализации мероприятий по
региональному развитию [8].
ВЫВОД
Соблюдение перечисленных принципов, выполнение
требований позволит региональному менеджменту достичь поставленной цели: выравнивания уровней развития регионов, их экономическое, социальное развитие
при поддержке экологических заданных ориентиров,
повышение качества жизни населения
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У статті розглянуто питання сутності президентського контролю та особливості його здійснення за
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конституційним Судом України 20 вересня 2010 року
було скасовано Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV і Україна повернулась до президентсько-парламентської форми правління. Сьогодні президентський контроль є невід'ємною цінністю демократичної форми організації суспільства, де Президент України відповідно до Конституції
України має широкі повноваження з контролю у сфері державного управління. Такі права йому надані як главі держави, гаранту державного суверенітету, територіальної
цілісності України, додержання Конституції України, прав
і свобод людини і громадянина і як Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України. Вони стосуються як
формування організаційних засад системи виконавчої влади, так і змісту її функціонування. Конституція України
не містить прямої вказівки щодо президентського контролю, але здійснення його якнайтісніше пов'язане з правами Президента України.
Актуальність публікації щодо розвитку та підвищення ефективності демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони, зумовлена введенням в дію
рішення Ради національної безпеки і оборони України від
29 грудня 2012 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", що схвалено Указом Президента України
від 29 грудня 2012 року №771/2012, де пріоритетним напрямом розвитку демократичного цивільного контролю є
удосконалення механізму президентського контролю за
діяльністю сектору безпеки і оборони України [6].
Зазначимо, що сьогодні ключова роль у системі демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони належить Президенту України, що має
більшість контрольно-наглядових функцій над всіма скла-
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довими сектору безпеки і оборони, особливо з огляду на
проведення реформ у сфері державного управління, у тому
числі реорганізації Воєнної організації держави в сектор
безпеки і оборони України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Разом з тим у науковій літературі констатується невисокий рівень обізнаності науковців у питаннях президентського контролю над сектором безпеки і оборони.
Особливо це стосується механізмів президентського контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України.
На даний час можна констатувати лише поодинокі спроби
деяких дослідників та авторів, які розглядали окремі його
аспекти. Зокрема у цьому напрямі заслуговують на увагу
наукові розробки В.Т. Білоуса, В.П. Горбуліна, Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, А.Б. Качинського, В.М. Рижих,
В.А. Ліпкана, В.О. Шамрая та інші.
Таким чином, це свідчить про те, що проблеми удосконалення механізмів президентського контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони на сьогодні грунтовно не
досліджені та потребують системних наукових розробок.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати сутність президентського контролю та особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Контроль є одним з найбільш поширених і дієвих способів забезпечення законності. Його сутність полягає в
тому, що суб'єкт контролю здійснює облік і перевірку того,
як контрольований об'єкт виконує покладені на нього
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завдання і реалізує свої функції. Аналіз існуючої практики свідчить, що контрольна діяльність містить наступні елементи: визначення характеру і строків контрольних заходів; залучення до контролю спеціалістів, представників
громадськості; аналіз підсумків контролю, формування
висновків і прийняття рішень; розробка заходів по виконанню прийнятих рішень, вибір шляхів, форм, методів їх
реалізації.
Що стосується президентського контролю, то Президент України наділений правом контролю за додержанням
законності в усіх структурах і сферах функціонування виконавчо-розпорядчої системи держави.
В "Енциклопедичному словнику з державного управління", професором В.Д. Бакуменко, розкрито термін президентський контроль, як контрольні повноваження глави держави-Президента України — в системі контролю у
сфері державного управління. Зазначено, що президентський контроль, насамперед, засновується на тому, що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції
України, прав і свобод людини і громадянина. Тому президентський контроль у певному, визначеному Конституцією України обсязі стосується всіх гілок влади.
Щодо Верховної Ради України контрольні повноваження Президента України проявляються у праві: підписання прийнятих нею законів; вето щодо них з наступним
поверненням законів на повторний розгляд Верховної
Ради України; припинення повноважень останьої, якщо
протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Щодо Кабінету Міністрів України та системи виконавчої влади, то президентський контроль реалізується через:
скасування актів Кабінету Міністрів України; призначення (за згодою Верховної Ради України) та прийняття
рішення про відставку Прем'єр-міністра України; утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за поданням Прем'єрміністра України); призначення (за поданням Прем'єрміністра України) та припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних
органів виконавчої влади та голів місцевих державних адміністрацій.
Щодо системи судової влади та прокуратури президентський контроль проявляється у праві: призначення
третини складу Конституційного Суду України; утворення судів; першого призначення на посаду професійного
судді строком на п'ять років; призначення на посаду (за
згодою Верховної Ради України) та звільнення Генерального прокурора України [2].
Проаналізувавши визначення терміну "президентський контроль", необхідно зазначити, що контролюючі повноваження Президента України значно ширші. Насамперед, це стосується сфери національної безпеки та оборони України, де Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони України який здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони
України.
Зокрема відповідно до ст. 22 Закону України "Про основи національної безпеки", затверджуючи стратегічні документи у сфері національної безпеки і оборони:
— "Стратегію національної безпеки України", введену в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 р. "Про нову редакцію Стратегії
національної безпеки України" "Україна у світі, що
змінюється", затвердженої Указом Президента України
від 8 червня 2012 р. № 389/2012;
— "Воєнну доктрину України" введену в дію рішення
Ради Національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 р. "Про нову редакцію Воєнної доктрини України", затвердженої Указом Президента України 8 червня
2012 р. № 390/2012;
— "Стратегічний оборонний бюлетень України" введенний в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", що схвалено Указом Президента України від 29 грудня 2012 року №771/2012;
— інші Доктрини, Концепції, Стратегії і Державні програми, якими визначають цільові настанови та керівні
принципиу сфері національної безпеки і оборони, можуть

108

здійснювати перевірку та законодавчо визначати її нові
стратегічні проблеми, а також напрями діяльності органів
державної влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення та нейтралізації реальних
і потенційних загроз національним інтересам України.
Також згідно з Законом України "Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами дежави" Президент України як глава
держави, гарант державного суверенітету, територіальної
цілісності України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України наділений повноваженнями у сфері контролю над сектором безпеки і оборони України (ст.13) [3].
Для здійснення своїх контролюючих функцій Президент України може створювати необхідні дорадчі, консультативні та інші допоміжні органи та служби (п. 28
ст. 106 Конституції). Таким органом, наприклад, є Адміністрація Президента України. В своїй структурі Адміністрація Президента України має контрольне управління і
організує контроль за виконанням законів, указів, розпоряджень, а також доручень Президента органами виконавчої влади та їх посадовими особами.
З метою виконання законів і у межах своєї компетенції
Президент України видає Укази й розпорядження, які мають підзаконний характер і є обов'язковими для виконання на всій території України.
Окремої уваги заслуговує питання про форми, за якими здійснюється президентський контроль за діяльністю
сектору безпеки і оборони України. У даному разі слід
звернутися до "Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та
інших військових формувань", затвердженого Указом Президента України від 27.09.2010 р. [7]. Відповідно до нього
існує дві форми президентського контролю — інспектування і перевірка.
У цьому Положені зазначено, що інспектування — це
всебічне вивчення стану об'єкта контролю, сектору безпеки і оборони та його структурних підрозділів.
У свою чергу, під перевіркою слід розуміти вивчення
окремих питань діяльності об'єкта контролю, сектору безпеки і оборони та його структурних підрозділів.
Отже, інспектування носить більш глобальний і узагальнюючий характер, у той самий час як перевірка —
більш спеціальний. Зазначимо, що за результатами інспектування (перевірки) об'єкт контролю сектор безпеки і оборони може бути оцінений як:
1) спроможний;
2) обмежено спроможний;
3) неспроможний виконувати покладені завдання.
За результатами здійснення цих форм президентського контролю готуються висновки для доповіді Президентові України.
Крім того, на практиці широко розповсюджується така
оперативна форма президентського контролю, як виклик
або запрошення для співбесіди, щодо надання інформації
по існуючим проблемам, або стислого звіту про прийняті
заходи посадових осіб сектору безпеки і оборони.
Важливо, що президентський контроль за діяльністю
Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони Президент України здійснює не лише безпосередньо чи за допомогою своєї Адміністрації Президента України, а й через очолювану ним Раду національної
безпеки і оборони України.
Відповідно до ст. 107 Крнституції України Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Так, згідно ст. 3, ст. 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" цей орган:
— здійснює поточний контроль за діяльністю органів
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони,
подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції;
— забезпечує контроль надходження та опрацювання
необхідної інформації, її збереження, конфіденційності та
використання в інтересах національної безпеки України,
визначення потенційних і реальних загроз національним
інтересам України;
— координує та контролює переведення центральних і
місцевих органів виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
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— координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень під час
введення воєнного чи надзвичайного стану;
— координує та контролює діяльність органів виконавчої влади з відбиття збройної агресії, захисту прав людини, підтримання громадського порядку в умовах воєнного та надзвичайного стану і при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України [4].
Також, відповідно до Указу Президента України "Про
повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України" від 18.05.2007
р. Служба безпеки України регулярно інформує главу держави та членів Ради національної безпеки і оборони України з основних питань своєї оперативно-службової, оперативно-розшукової, розвідувальної, контррозвідувальної, службово-бойової діяльності, про випадки порушення законодавства, а також на вимогу членів Ради національної безпеки і оборони України подає інші необхідні
відомості. Глава держави, окрім іншого, визначає порядок
контролю за адміністративно-господарською і фінансовою
діяльністю Служби безпеки України. Наголошено, що Голова Служби безпеки України щорічно подає Президенту
України письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України [8].
Одним з механізмів президентського контролю над
Службою безпеки України було створення Інституту
Уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, до повноважень якого віднесено
здійснення контролю за дотриманням конституційних
прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій
діяльності Служби безпеки України, а також за відповідністю виданих нею нормативно-правових актів законам
України. Сформовано чіткі правові механізми реальної
участі апарату Уповноваженого у контролі за діяльністю
органів безпеки. Так, Указом Президента України від
22.10.1998 року № 1172/1998 Уповноважений з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України відповідно
до покладених на нього завдань:
— вивчає та аналізує з метою визначення їх відповідності Конституції і законам України положення, накази, розпорядження, вказівки, інструкції, видані Службою
безпеки України, приймає рішення про їх реєстрацію та
включення до Єдиного державного реєстру нормативних
актів, а також стратегічні і тактичні настанови керівництва Служби безпеки України щодо пріоритетних напрямів
роботи;
— перевіряє факти перешкоджання посадовими особами законним діям співробітників Служби безпеки України під час виконання ними службових обов'язків та
факти порушення соціальних і правових гарантій їх захисту;
— розглядає за вказівкою Президента України звернення щодо порушення конституційних прав і свобод громадян, інших порушень в діяльності Служби безпеки України;
— одержує в разі потреби від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади експертні оцінки з окремих питань;
— проводить в разі потреби з відома керівництва
Служби безпеки України або її регіональних органів
співбесіди з особовим складом Служби;
— подає Президентові України доповіді та висновки
про результати своєї роботи;
— надсилає Службі безпеки України методичні рекомендації, узагальнення, довідки щодо нормотворчої роботи [9].
Для виконання вказаних завдань Уповноваженому
Президента України з питань контролю за діяльністю
Служби безпеки України та його заступнику надано зазначеним Указом відповідні права.
На нашу думку, для удосконалення механізмів президентського контролю над сектором безпеки і оборони, необхідно розширити коло державних завдань Уповноваженому Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України на інші складові сектору безпеки і оборони України.
Згідно з Законом України "Про розвідувальні органи
України" від 22.03.2001 р. Президент України контролює
та координує їх діяльність через Раду національної безпеки і оборони України, визначає порядок координації їх
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діяльності в особливий період. Розвідувальні органи доповідають Президентові Україниі звітують перед ним з питань та в порядку, що визначаються главою держави [5].
Також, Президентом України здійснюється контроль
за діяльністю Державної прикордонної служби України.
При цьому законодавчо закріплено, що Голова Державної прикордонної служби України систематично інформує Президента України та Раду національної безпеки і
оборони України з основних питань своєї діяльності, а також щороку подає главі держави письмовий звіт про
діяльність служби. Зазначимо, що Указом Президента
України №726/2012 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" від 24 грудня
2012 року визначено, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України: зокрема через Міністра внутрішніх
справ України координує свою діяльність Адміністрація
Державної прикордонної служби України [10].
Сьогодні президентський контроль можна визначити
не тільки як діяльність самого Президента України, а і його
структурних підрозділів Адміністрації Президента України, зокрема щодо перевірки стану виконання органами виконавчої влади актів та доручень Президента України,
спрямовану на виявлення різноманітних відхилень (правопорушень, управлінських помилок та ін.) в організації
державного управління та прийняття на цих підставах необхідних управлінських рішень щодо усунення і попередження таких порушень у майбутньому.
Такий напрям щодо залучення структурних підрозділів Адміністрації Президента України дозволяє нам виокремити низку специфічних рис, притаманних президентському контролю.
Так, російський вчений В.П. Бєляєв зазначає, що президентський контроль здійснюється у двох основних формах: безпосередній контроль самого Президента (наприклад, через право "вето"), президентський контроль за допомогою допоміжних структур (зокрема, Адміністрації
Президента) [1]. Хоча глава держави і є одноособовим органом державної влади, але разом з тим йому майже неможливо, особисто перевірити діяльність усіх підконтрольних йому структур органів влади, виконуючи при цьому інші, не менш важливі функції (зовнішньополітичну,
безпекову, представницьку та багато інших). Тому при
главі держави створюється допоміжний штат працівників,
покликаний допомагати Президенту в організаційному забезпеченні реалізації його функцій.
Отже, Адміністрація Президента України має право
здійснювати контроль від імені Президента України що має
підтвердження у нормативно-правовій базі. Зокрема,
відповідно до підп. 15 п. 4 "Положення про Адміністрацію
Президента України" від 02.04.2010 р., Адміністрація Президента України забезпечує контроль за виконанням
указів, розпоряджень, доручень Президента України. Задля досягнення цієї мети в Адміністрації Президента України створено спеціальне Головне Контрольне Управління, керівник якого за посадою є радником Президента.
Так, відповідно до п. 3 "Положення про Адміністрацію Президента України" до них відносяться:
1) постановка на контроль, визначення форм і методів
контролю;
2) власне контроль стану виконання актів, доручень;
3) інформування Президента про хід виконання актів,
доручень та надання пропозицій щодо здійснення дальшого контролю за їх реалізацією;
4) зняття з контролю завдань, визначених актами, дорученнями [11].
Вважаємо цю ієрархію оптимальною і такою, що може
бути сприйнята при розробці нового регулювання з питань
контрольної діяльності. Але, на нашу думку, у цьому положені відсутній дуже важливий напрям, зокрема інформування громадян про результати контролю стану виконання актів, доручень Президента України.
До функцій Адміністрації Президента України, серед
іншого, віднесені: підготовка для Президента України пропозицій "…щодо забезпечення національної безпеки та
оборони держави, законності і правопорядку"; забезпечення відносин Президента України"…з правоохоронними та
іншими державними органами"; опрацювання подань
"…щодо призначення на посади та звільнення з посад ке-
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рівників структур сектору безпеки і оборони"; внесення
пропозицій з питань присвоєння вищих військових звань
та інших вищих спеціальних звань і класних чинів".
Названі функції надають Адміністрації Президента
України та її спеціальному відділу Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань, який створений Указом Президента України "Про забезпечення
здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань" №815/2010 від 13 серпня 2010 року [12] у складі Головного управління з питань
оборонної політики та діяльності правоохоронних органів
Адміністрації Президента України реальні потужні важелі
впливу на сектор безпеки і оборони, що об'єктивно сприяє
повній залежності їх керівництва від Адміністрації Президента України.
Також за логікою цього документа та контрольної
діяльності взагалі керівництво сектору безпеки і оборони,
у відношенні яких результати перевірок будуть незадовільними, заслуговуватиме відставки, а певні напрями діяльності, що доведуть свою проблемність, будуть реформовані, а сам глава держави матиме об'єктивну картину стану реалізації своїх актів і доручень. Отже, президентський контроль, здійснюваний допоміжними органами при
Президентові України, виконує насамперед "сигнальну"
функцію, що дозволяє інформувати главу держави про
реальний стан справ у державі.
Отже, визначення поняття президентського контролю складає одну з ключових проблем в сучасних наукових
дослідженнях з державного управління, оскільки розглядається вченими на основі різних концептуальних методологічних підходів, а також з урахуванням особливостей,
діяльності глави держави для різних підконтрольних йому
структур органів влади.
ВИСНОВОК
З огляду на викладене вище можна вважати, що президентський контроль за діяльністю сектору безпеки і оборони України — це найвища форма контрольної діяльності в
державі, що має більшість контрольно-наглядових функцій
над всіма складовими сектору безпеки і оборони, та включає систему наглядово-спостережних заходів (інспектування і перевірка) і засобів, здійснюваних з боку Президента
України, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони Українита інших допоміжних
органів та служб, забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави та включає право: здійснювати керівництво та поточний контроль
за діяльністю сектору безпеки і оборони; вносити пропозиції щодо загальної структури, чисельності, визначення
функцій сектору безпеки і оборони; призначати на посади
та звільняти з посад вище командування Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони; формувати Президентський кадровий резерв сектору безпеки і
оборони; вносити пропозиції щодо оголошення стану війни;
приймати рішення про загальну або часткову мобілізацію
та введеня воєнного стану в Україні; вживати заходів щодо
припинення діяльності незаконних воєнізованих формувань, а також будь-яких спроб використання сектору безпеки і оборони для обмеження прав і свобод громадян; приймати рішення про надання військової допомоги іншим державам, у тому числі для участі в міжнародних миротворчих
операціях; розробляти і затверджувати стратегічні документи у сфері національної безпеки і оборони України з метою гармонізації цивільно-військових відносин у суспільстві
з відновленням позитивного іміджу військових та правоохоронних органів і створення умов для відкритості та прозорості функціонування сил безпеки і оборони.
Однак слід відмітити, що проблеми президентського
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України тільки-но починають досліджуватися, а тому робити
якісь категоричні висновки ще неварто. Сьогодні нам зрозуміло одне, що політична доцільність контрольно-наглядових функцій Президента України над всіма складовими
сектору безпеки і оборони завжди буде домінувати над їх
теоретичною і юридичною складовою.
Перспективи подальших розвідок даної проблеми є
організація громадського контролю за діяльністю спеціальних служб, закритий характер функціонування яких
потребує запровадження відповідних механізмів спостереження.
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У статті проведено аналіз реалізації кадрової політики у військових формуваннях колишнього Радянського Союзу. За радянські часи була сформована ефективна кадрова політика у військових формуваннях колишнього СРСР, що дозволяла ефективно та на якісному рівні виконувати стратегічні завдання у сфері безпеки та оборони як у середині країни так і за її межами.
In the article the analysis of realization of personnel policy of military formations of the former Soviet Union.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З розпадом Радянського Союзу Україні як одній із
колишніх радянських республік достались у спадок потужні військові угруповання та людські ресурси, що входили до складу та проходили військову службу у колишніх Збройних Силах СРСР. Зазначимо, що за радянських часів військові та правоохоронні органи були
одними із потужних важелів керування країною, а їх
діяльність була значно ідеологізована та знаходилась
під жорстким контролем партійно-політичної еліти
країни. Також заслуговує на увагу той факт, що за "радянський період" військові формування СРСР виконували важливі громадські функції в суспільстві, що були
для більшості чоловічого населення країни школою масового ідеологічного виховання, яка мала за мету сформувати у громадян систему офіційно визнаних у державі
поглядів, ідеології, правил та норм поведінки. Цьому
завданню слугувала чітко налагоджена система виховання, освіти, військової дисципліни та правопорядку,
потужний ідеологічний вплив на персонал військових
формувань, продумана та послідовна кадрова політика, а також жорстка система контролю та покарань за
правопорушення у військовій сфері.
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Таким чином, ця система упродовж багатьох років
забезпечувала тотальний партійно-політичний контроль
за діяльністю військових формувань в СРСР, що зробила зазначені структури дієвим інструментом діючої радянської влади.
Слід зазначити, що кадрова політика у військових
підрозділах СРСР була спрямована на підготовку професійних, ідеологічно загартованих, морально витриманих осіб, що мали без жодних роздумів та зволікань виконати будь-яке (навіть незаконне) завдання партійної
та державної еліти. Історичний досвід свідчить, що
військові формування за радянських часів були спроможні виконувати як завдання із захисту національної
та державної безпеки поза межами країни, так і
внутрішні (поліцейські) функцій в середині держави.
Також, військовослужбовці Радянського Союзу знаходились під постійним захистом держави (політичним,
інформаційним, гуманітарним, соціальним та іншим), що
унеможливлювало об'єктивного висвітлення проблем у
військових формуваннях для широкого загалу населення країни, а саме поняття демократичного цивільного
контролю за діяльністю зазначених формувань було
відсутнє взагалі.
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З розпадом Радянського Союзу зазнала руйнації
здавалась б непохитна і радянська кадрова політика у
військових формуваннях колишньої могутньої країни.
Вже більш ніж 22 роки Україна будує свою власні
військові та правоохоронні органи, запроваджуючи у
них сучасну національну кадрову політику. Тому, нагальною потребою сьогодення є перегляд форм, методів
та підходів до сучасних кадрових процесів, що сьогодні
запроваджені у військових формуваннях та правоохоронних органах держави, враховуючи позитивний
досвід радянського періоду історії країни. Це питання
є вкрай актуальним з огляду на останні події червня та
липня 2013 року, де неправомірні та злочинні дії працівників правоохоронних органів України стали каталізатором масових протестів та актів громадської непокори владі в українському суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженням актуальних питань формування та реалізації завдань кадрової політики у колишньому СРСР
були присвячені роботи цілого ряду українських і російських науковців, а саме: В. Анисімова, В. Артюха,
А. Волгина, М. Глиновецького, В. Горбуліна, М. Гребенюк, С. Давидова, В. Мазура, В. Медвідя, К. Морозова,
І. Паніна, Г. Ситника та інших.
У своїх наукових працях дослідниками проведено
грунтовний аналіз сутності, змісту та методологічних
основ державної кадрової політики, що була запроваджена у військових та правоохоронних структурах колишнього СРСР.
Водночас, нагальна потреба кардинального реформування кадрової політики сектору безпеки України
обумовлює проведення подальших теоретичних та прикладних досліджень зазначеної проблематики. У цьому
контексті вбачається важливим Україні як колишній
радянській республіці при побудові власної кадрової
політики у військових та правоохоронних органах держави врахувати наявний позитивний досвід колишнього Радянського Союзу.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз реалізації стратегічних пріоритетів кадрової політики у військових формуваннях колишнього СРСР.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Військові формування Радянського Союзу відгравали значну роль у суспільстві, а також були потужним
ідеологічним, політичним та виховним інструментарієм
для більшості населення країни. Діяльність зазначених
формувань знаходилась під постійним контролем вищої
державної та партійної еліти Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі — СРСР). Це було обумовлено рядом факторів радянського періоду історії країни.
По-перше, військові формування СРСР виконували
політичні функції та були важливою складовою загальнодержавної тоталітарної системи. Їх діяльність була
спрямована як на забезпечення державної безпеки та
протидію зовнішнім ворогам СРСР, так і на реалізацію
завдань з "експорту комунізму" у інші країни. Військові
формування були спрямовані на реалізацію завдань
Комуністичної партії СРСР (далі — КПРС), що була у
державі єдиною керуючою силою за умов існуючої в
суспільстві однопартійної системи. Збройні Сили та інші
військові формування Радянського Союзу знаходились
у постійній бойовій готовності, що була спрямована на
забезпечення максимально ефективного захисту національних інтересів як у середині країни, так і за її межами. Постійна бойова готовність була забезпечена потужним державним потенціалом, для її підтримання
скеровувались величезні фінансові, матеріальні та інтелектуальні ресурси. Конституцією СРСР 1977 року було
зазначено: "Государство обеспечивает безопасность и
обороноспособность страны, оснащает Вооружённые
Силы СССР всем необходимым. Обязанности государ-
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ственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности
страны и укреплению её обороноспособности определяются законодательством Союза ССР" [3, ст. 31].
По-друге, у СРСР був встановлений загальний
війковий обов'язок, яким було передбачено, що захист
Вітчизни є важливою функцією держави та справою
всього радянського народу. Кожен громадянин чоловічої статі у разі досягнення вісімнадцятирічного віку
(за винятком певних обмежень) мав бути призваний на
дійсну військову службу. За роки проходження
військової служби громадяни СРСР зазнавали потужного ідеологічного впливу, що у подальшому формував у людей усталені моральні та духовні радянські
цінності "будівельника комунізму". За радянські часи
політичному та ідеологічному вихованню військової
молоді приділялась дуже велика увага як з боку радянського Уряду, так і з боку Комуністичної партії
СРСР. Саме армійський уклад життя формував у радянських людей соціальну свідомість, відповідальність
та стійкість духу. Проходження військової служби
було в радянські часи вагомою складовою подальшого
життя громадян, а саме: вступ на пільгових умовах до
вищих навчальних закладів, просування щаблями
службової кар'єри, вступ до КПРС тощо. З іншого
боку, особи, що за різних обставин не проходили
військову службу, були значно обмежені у суспільних
можливостях, мали великі складності при вступі у різні
навчальні заклади, певні обмеження при прийому на
роботу. Обмеження також стосувались різних соціальних гарантій та суспільного статусу для зазначених
осіб, що не проходили дійсну військову службу в
Збройних Силах СРСР.
По-третє, діяльність Збройних Сил СРСР та інших
військових формувань перебувала під постійним щоденним контролем як політичних органів, так і органів державної безпеки. Зазначений подвійний контроль мав за
мету забезпечити постійний партійно-політичний контроль за діяльністю військових формувань та уникнути
будь-яких проявів та спроб не лояльного відношення до
діючої влади. За радянські часи було створено потужну
розгалужену систему політичних органів (політуправлінь, політичних відділів, партійних організацій та
комісій) та систему органів військової розвідки і контррозвідки. Також було запроваджено ефективну систему стримувань та противаг між командними та політичними посадами в армії, створено дієві механізми заохочень та покарань для персоналу.
Проведений аналіз зазначених вище факторів дає
підстави стверджувати, що питання кадрової політики
у військових формуваннях та створення дієвих механізмів її реалізації було визначено одним із стратегічних пріоритетів діючої радянської влади з самого початку створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
Дослідження процесів формування та реалізації
кадрової політики, що була запроваджена у військових
формуваннях колишнього Радянського Союзу дало
змогу встановити її стратегічні пріоритети.
Перший стратегічний пріоритет кадрової політики
в Радянській Армії та інших військових формуваннях
колишнього СРСР був спрямований на створення єдиної
системи морально-психологічного та ідейно-виховного впливу в армійських структурах.
Зазначена система була вкрай необхідна у процесі
реалізації управлінських завдань, найбільш важливими
із яких були такі:
1) забезпечення готовності та спроможності
військових формувань та персоналу до ведення військових дій, у тому числі із застосуванням ядерної зброї, а
також підготовку військ до можливого відбиття масованого ядерного нападу з боку інших країн;
2) підтримка постійної високої бойової готовності
збройних сил з метою забезпечення їх організованого
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вступу у війну із агресором за будь-яких умов початку
військових дій;
3) підготовка військових до виконання "інтернаціонального обов'язку" поза межами кордонів СРСР, у
тому числі проведення бойових дій у населених пунктах та озброєну боротьбу із місцевим населенням, наприклад: Афганістан, Куба, Єгипет, Конго, В'єтнам,
Ліван, тощо);
4) забезпечення участі військових підрозділів СРСР
у подавлені громадянських повстань у країнах колишнього "соціалістичного табору": Польщі, Угорщині, Чехословаччині;
5) використання армійських підрозділів до озброєної протидії акціям масової непокори в середині країни.
Другий стратегічний пріоритет кадрової політики
передбачав партійно-політичне керівництво Збройними
Силами колишнього СРСР, що суттєво впливало на процеси формування та реалізації кадрової політики у
військових формуваннях країни. Так, державне управління в галузі оборони Радянського Союзу здійснювали вищі органи державної влади країни: Рада Оборони
СРСР, Президія Верховної Ради СРСР та Рада Міністрів
СРСР [1]. При цьому, Раду Оборони СРСР очолював (за
посадою) Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу — Голова
Президії Верховної Ради СРСР. Рада Оборони за радянських часів була основним державним суб'єктом, що
здійснював координацію та взаємодію органів державної влади з питань розвитку та модернізації збройних
сил та затвердження основних напрямів їх діяльності.
Діяльність зазначених органів державної влади була
організовано у суворій відповідності з політикою, що
була проголошена Комуністичною партією СРСР, а її
вищим дорадчим органом — Політбюро [4].
Зазначимо, що з 20-х років минулого сторіччя та до
1990 року включно в СРСР існувала однопартійна система, що забезпечувала Комуністичній партії монопольне право на політичну владу в країні та політичне керування всіма суб'єктами державної влади. У зазначені
часи Комуністична партія була єдиним керуючим та
спрямовуючим суб'єктом державної влади в країні. Саме
у форматі проведення з'їздів КПРС визначались основні
стратегічні завдання у галузі безпеки і оборони країни,
а також питання розвитку та модернізації військових
формувань держави [5].
Партійно-політичне керівництво мало за мету реалізацію важливих функцій у військових формуваннях,
а саме:
— забезпечення Центрального комітету та Політбюро ЦК КПРС, а також вищих органів державної влади
об'єктивною не упереджувальною інформацію з нагальних питань державної безпеки та оборони країни;
— формування у масовій свідомості громадян любові до Батьківщини та готовності до самопожертви для
захисту її суверенітету та територіальної цілісності;
— формування комуністичних ідеалів та комуністичної ідеології серед військовослужбовців;
— забезпечення двоєдиного державного та партійного-політичного контролю за діяльністю військових
формувань та правоохоронних органів, мінімізацію негативних явищ у військових колективах;
— протидія будь-яким спробам націоналізму та сепаратизму, а також іншим видам антирадянської діяльності у військових формуваннях.
Зазначимо, що за радянських часів одним із гасел
для військовослужбовців було: "Вірність Партії —
Вірність Батьківщині". Також заслуговує на увагу і той
факт, що партійно-політичне керівництво у військових
формуваннях колишнього СРСР передбачало процедуру видачі молоді, що була призвана на дійсну строкову
військову службу, військових квитків, де обов'язковим
пунктом було вказано інформацію щодо членства призовника у комсомолі або в комуністичній партії партії.
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Водночас, місцеві комітети комсомолу, де був закріплений комсомолець за місцем проживання, видавали
комсомольські путівки для проходження строкової
військової служби.
У свою чергу у кожній військовій частині колишнього СРСР та у військових навчальних закладах було
організовано на постійній основі роботу первинних
партійних та комсомольських організацій, де однієї із
основних вимог для офіцерського складу було обов'язкове членство у рядах КПРС. У військових формуваннях Радянського Союзу було запроваджено всебічний
системний партійно-політичний контроль за персоналом з боку політичних управлінь та політичних відділів,
що були у штаті силових структур країни. Зазначені заходи суттєво сприяли дієвому партійно-політичному
контролю за кадровою політикою у військових формуваннях СРСР.
Третій стратегічний пріоритет кадрової політики
у військових формуваннях СРСР мав мобілізаційний
аспект, адже практично всю свою сімдесятирічну історію Радянський Союз був як у стані війни, так і у стані
підготовки до військових дій. Мобілізаційний аспект
кадрової політики передбачав наступні заходи, а саме:
1) формування світогляду громадян держави на
підставі історичних традицій попередніх поколінь, що
героїчно захищали Батьківщину у попередні роки історії
держави;
2) виховання патріотизму та почуття громадського
обов'язку перед державою в її захисті;
3) проведення навчальної підготовки серед допризовної молоді, а також здійснення комплексу заходів у
форматі заходів із цивільного захисту населення;
4) запровадження у військових підрозділах комплексних заходів з військово-патріотичного, моральнопсихологічного та ідейного виховання військовослужбовців всіх категорій від рядового до генерала. Зазначені заходи проходили під гаслом "Захист Батьківщині
— священний та почесний обов'язок кожного громадянина СРСР".
Аналізуючи мобілізаційний аспект державної кадрової політики зазначимо, що за радянських часів він
був доволі успішним та стратегічно важливим компонентом забезпечення державної безпеки у цілому. Існуюча
кадрова політика у військових формуваннях колишнього СРСР дозволяла максимально ефективно використовувати практично не обмежені людські ресурси для
проведення стратегічного розгортання Збройних Сил і
відбиття нападу агресора та не допущення вторгнення
його на територію держави. Зазначимо, що за радянських часів громадське суспільство мало чітку мотивацію
та установку на захист своєї Батьківщини, у тому числі
і за рахунок свого життя та здоров'я. Відтак за різні історичні часи масовий героїзм радянських людей є однією
із важливих національних досягнень та предметом гордості для людей колишнього СРСР.
На жаль, за роки незалежності, в Україні втрачено
потужний державний потенціал, що спрямований на
формування суспільної свідомості щодо захисту Вітчизни, її суверенітету та територіальної цілісності. Державою вкрай недостатньо приділяється увагу розвитку та
модернізації власних військових та правоохоронних
органів, а українська молодь не має бажання виконувати свій громадянський та конституційний обов'язок
щодо захисту Вітчизни.
Четвертий стратегічний пріоритет кадрової політики у військових формуваннях СРСР був спрямований на
формування, контроль за діяльністю та управління
службовою кар'єрою військовослужбовців. Для військовослужбовців строкової служби він починався з часу
прийняття військової присяги на вірність Батьківщини,
що був своєрідним орієнтиром, лінією поведінки, правил і норм, які встановлені у військовому середовищі.
Він зокрема передбачав такі зобов'язання для військовослужбовців:
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— бути хоробрим, дисциплінованим та пильним воїном;
— суворо оберігати військову та державну таємницю;
— сумлінно навчатися військовій справі;
— бути у постійні готовності встати на захист
Вітчизни навіть за рахунок власного життя.
Особливо заслуговує на увагу той факт, що у прикінцевих положеннях військової присяги було досить
потужно прописано покарання військовослужбовців
за не дотримання її змісту. Зазначене покарання було
як у кримінально-процесуальній площині, так і площині громадського покарання з боку суспільства. По
закінченню строкової служби кожному військовослужбовцю видавалась максимально об'єктивна службова характеристика, де детально було викладено
особисті та професійні якості кожного воїна. Зазначимо, що дана характеристика була ключовим аргументом у подальшому житті людини: відкривала шлях
до вступу поза конкурсом у престижні навчальні заклади, надавала переваги у подальшому працевлаштуванні, особливо у правоохоронних органах країни. У
разі негативної характеристики, людина мала обмаль
шансів побудувати ефективну професійну кар'єру у
цивільному житті.
Вагомими важелями впливу на офіцерські кадри
були методи керівництва начальницького, політичного
та адміністративно-технічного складу. Потужний вплив
на формування офіцерських кадрів був запроваджений
ще у період навчання курсантів у вищих військових навчальних закладах. Цей процес був обумовлений надзвичайною увагою, що приділяло керівництво країни та
Збройних Сил процесам формування первинних офіцерських посад. Адже щоб отримати військове звання
"лейтенант", що у подальшому надавало право обійняти первинну офіцерську посаду, кандидат на отримання цього офіцерського звання повинен був успішно
пройти ряд випробувань: скласти іспити на професійну
придатність, мати моральну стійкість та комуністичну
ідейність, активну громадську позицію, комунікабельність, мати гарний стан здоров'я, брати активну
участь у громадському житті, гарну поведінку та звички тощо.
У подальшому, кожні чотири роки, а також частіше
у разі потреби щодо перегляду відповідності займаній
посаді або просування (пониження) у службовій кар'єрі
офіцерські кадри проходили атестацію. Для проведення атестування створювалась спеціалізована атестаційна комісія, до складу якої входили найбільш досвідчені
та авторитетні офіцери та генерали, що мали великий
практичний досвід роботи. Атестування передбачало
визначення об'єктивних характеристик кожного офіцера з обов'язковим висновком щодо подальшого його
використання. У ході атестування вивчались такі якості
офіцерів, як моральний та ідейний стан, відданість ідеалам комунізму, професійні якості та положення (авторитет) у військовому колективі, здатність швидко реагувати за різних обставин обстановки, комунікабельність, стан здоров'я, розумовий та загальноосвітній
стан, особливості поводження у сім'ї тощо. За результатами атестування передбачалась комісійне визначення доцільності використання кожного офіцера, зокрема: "займаній посаді відповідає", "займаній посаді відповідає, гідний призначення на вищу посаду", "займаній
посаді не відповідає, доцільно використовувати на посаді із меншим обсягом роботи". У деяких випадках за
результатами атестування по відношенню до офіцерів
приймалось рішення щодо звільнення їх з військової
служби, пониження у військовому званні, притягнення
до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної
відповідальності. Зазначимо, що саме атестування офіцерських кадрів за радянські часи було дієвим та об'єктивним інструментарієм управління службовою кар'єрою військовослужбовців.
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у військових формуваннях СРСР передбачав запровадження дієвих механізмів тотального контролю за
діяльністю Збройних Сил, що були запроваджені
підрозділами військової розвідки та контррозвідки
колишнього Комітету державної безпеки СРСР. Зазначені підрозділи КДБ діяли автономно та не були
підпорядковані військовому керівництву. Сутність їх
діяльності за різні часи існування радянської влади
зводилась до пошуку ворогів радянської влади, а також громадян, що ведуть антирадянську агітацію та
пропаганду, дезертирів, шпигунів та інших антисоціальних елементів. Усе це у комплексі забезпечувало
безумовну підконтрольність Збройних Сил СРСР вищому партійному керівництву країни.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що за
радянських часів була сформована ефективна кадрова політика у військових формуваннях колишнього СРСР, що дозволяла ефективно та на якісному
рівні виконувати стратегічні завдання у сфері безпеки та оборони як у середині країни, так і за її межами.
Перспективою подальших розвідок даної проблематики є, на наш погляд, розробка концептуальних наукових підходів, що спрямовані на підвищення дієвості
стратегічного управління щодо підготовки кадрів для
сектору безпеки і оборони України відповідно до викликів та загроз безпеці життєдіяльності суспільства та
держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З моменту здобуття незалежності однією з важливих наукових проблем в Україні є розроблення методичного підходу до формулювання базових понять
теорії національної безпеки. Не зважаючи на наявність
правил розроблення стандартів на терміни та визначення понять [1], сьогодні відсутня єдина уніфікована методика розроблення понятійно-категорійного апарату
внаслідок значної складності цього процесу, особливо
що стосується теорії національної безпеки, яка перебуває на стадії активного формування. Ми вимушені
констатувати, що існує нечіткість та неоднозначність
деяких визначень в офіційних документах сфери національної безпеки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Усе це відноситься і до визначення поняття "воєнна
організація держави" (ВОД). Вперше поняття ВОД використано у 1997 році, в Постанові Верховної Ради України [2]. Пізніше воно законодавчо визначено в законах України "Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави" [4] та "Про основи національної безпеки України" [5]. В той же час, зважаючи на стан та су-
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часні тенденції розвитку ВОД, фахівці з питань національної безпеки, у тому числі Г. Ситник, В. Богданович,
В. Горовенко, М. Єжеєв, В. Корендович, М. Лобко,
Л. Поляков, І. Рудніцький, А. Семенченко, В. Телелим
вважають що поняття "воєнна організація держави" потребує суттєвого доопрацювання. Уточненню поняття
ВОД присвячено роботи Г. Ситника [1], В. Телелима [8],
А. Семенченка [9], В. Горовенка та М. Лобка [10], інших
науковців.
Останнім часом широко використовується термін
"сектор безпеки". Переважна більшість країн ЄС і
НАТО вже не розглядають окремо оборону і безпеку,
ввівши поняття сектор безпеки. І хоча із затвердженням Стратегії національної безпеки України термін "сектор безпеки" набув нормативно-правового статусу,
Л. Поляков, В. Корендович та І. Рудніцький зазначають,
що на сьогодні немає нормативного визначення терміну "сектор безпеки". Зазначені фахівці стверджують, що
у широкому розумінні до сектору безпеки входять ті
урядові органи та організації, які мають право застосовувати силу, або вживати спеціальних заходів для захисту незалежності й територіальної цілісності держави,
конституційного устрою, життя і власності громадян,
забезпечення законності і правопорядку [11, с. 4]. Втім
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Рис. 1. Взаємозв'язок сектора безпеки, ВОД та Збройних Сил України

серед фахівців відсутня єдність щодо визначення як
складу, так і завдань, що стоять перед сектором безпеки.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Недостатня увага до розроблення категорійно-понятійного апарату у сфері забезпечення національної безпеки обмежує можливості щодо використання формальних методів та моделей для формування та реалізації ефективної державної політики і державного
управління в цій сфері. Склалася ситуація, коли в офіційних документах вживаються не стандартизовані терміни, на які відсутні визначення понять.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є уточнення понять "сектор
безпеки" та "воєнна організація держави", їх призначення, складу, структури, зв'язків між собою, що в сукупності спрямоване на підвищення ефективності формування та реалізації державної політики і державного
управління в сфері національної безпеки, а також уточнення взаємозв'язків між сектором безпеки, воєнною
організацією держави, військовими формуваннями та
Збройними Силами України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Що стосується сектору безпеки. На наш погляд, уваги заслуговує визначення і Г. Ситника, і А. Семенченка.
Так, Г. Ситник вважає, що "сектор безпеки — підсистема системи забезпечення національної безпеки — взаємопов'язана система збройних сил, правоохоронних
органів та спеціальних служб, ОПК, інших сил і засобів,
діяльність яких охоплена єдиною системою стратегічного планування та скоординована вищим політичним
керівництвом і уповноваженими на те керівниками
органів державної влади, які наділені згідно з чинним
законодавством правом віддавати накази щодо застосування сили або загрожувати її застосуванням для вирішення завдань щодо захисту національних інтересів.
Особливістю управління вказаними силами і засобами
є наявність політичного, адміністративного та оперативного (військового) управління [17, 20]. А. Семененко вважає, що "сектор безпеки, призначений для забезпечення національної безпеки і оборони, інтегрує питання
політичної, економічної, інформаційної, екологічної,
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воєнної та інших сфер безпеки, розв'язання яких забезпечується воєнними й невоєнними методами, і в яких
безпека та воєнні методи не є домінуючими" [9]. В той
же час на багатьох міжнародних конференціях, на яких
розглядалися проблеми реформування сектору безпеки, неодноразово зазначалося, що в Україні немає
цілісної науково обгрунтованої картини сектору безпеки і стандартів, за якими формується та оцінюється його
діяльність [12, с. 74].
У Стратегічному оборонному бюлетені України
(Стратегія розвитку Сектору безпеки і оборони України на період до 2025 року) 20 вводиться новий термін
"Сектор безпеки і оборони України", в ньому ж дається
і визначення: "Сектор безпеки і оборони України — сукупність державних органів, організацій, установ України, діяльність яких спрямована на захист від загроз національній безпеці або які в межах свої повноважень
приймають участь в ньому". На нашу думку, терміни
"сектор безпеки" та "Сектор безпеки і оборони України", якщо не враховувати, що перший термін може вживатися відносно будь якої країни, є синонімами.
В умовах особливого періоду домінуючим компонентом сектора безпеки є ВОД, яка на цей період посилюється за рахунок інших компонентів сектора безпеки, що згідно з законодавством повинні брати участь в
обороні держави. В режимі надзвичайного стану домінуючим може бути інший компонент сектора безпеки, в
залежності від загроз (терористичної, екологічної та
ін.), а завдання, що стоять перед сектором безпеки, адекватні визначеним загрозам. У загальному вигляді взаємозв'язок сектора безпеки, ВОД та Збройних Сил України можна зобразити (рис. 1).
Що стосується ВОД. Згідно з чинним законодавством у різних документах, термін ВОД визначається як:
"охоплена єдиним керівництвом сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до Конституції і законів України, діяльність яких
перебуває під демократичним контролем суспільства і
відповідно до Конституції та законів України безпосередньо спрямована на вирішення завдань захисту інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз" [4];
"сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів України,
діяльність яких перебуває під демократичним цивільним
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контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від
зовнішніх та внутрішніх загроз" [5].
На нашу думку, обидва ці визначення не зовсім правильні.
По-перше. Так, ми будуємо громадянське суспільство і органи державної влади та військові формування
повинні перебувати під демократичним цивільним контролем. Але практика будівництва збройних сил та
інших військових формувань свідчить, що не зважаючи
на те, перебувають вони під демократичним цивільним
контролем чи ні, вони все одно є силовими структурами, а отже їх необхідно відносити до ВОД.
По-друге. У прийнятих визначеннях до ВОД відноситься "сукупність органів державної влади". В такій
редакції це означає, що до ВОД входять усі ланки законодавчої, виконавчої та судової влади в державі, а отже,
поняття ВОД надзвичайно розширюється. А ми знаємо,
чим більше елементів має система, тим більша затримка
при проходженні інформації і тим складніше процес
керування.
По-третє. Згідно з визначеннями ВОД її діяльність:
1) "спрямована на захист національних інтересів від
зовнішніх та внутрішніх загроз"; 2) "спрямована на вирішення завдань захисту інтересів держави від зовнішніх
та внутрішніх загроз". Ці надзвичайно розмиті визначення, які охоплюють весь спектр загроз у сфері національної безпеки України більше підходить для визначення "сектора безпеки", ніж ВОД.
В. Телелим вважає, що у всіх законодавчо визначених поняттях ВОД 4—5 поза увагою залишився ОПК
та частково науковий комплекс, які працюють на оборону. Він пропонує таке визначення: "Воєнна організація держави — це сукупність охоплених єдиним керівництвом органів державної влади, військових і парамілітарних формувань, правоохоронних органів, оборонно-промислового комплексу та частини наукового
комплексу держави, утворених відповідно до конституції та Законів України з метою: захисту особи, суспільства і державного ладу; забезпечення внутрішньої
та зовнішньої безпеки країни у воєнній сфері; нейтралізації воєнної загрози суверенітетові, територіальній
цілісності та соціально-політичному устрою держави;
відбиття зовнішньої агресії; придушення внутрішніх
протиправних збройних виступів; підтримання суспільного правопорядку" [8, с. 8].
Дещо іншої думки дотримується А. Семенченко [9,
с. 97—99]. Він вважає, що оборонно-промисловий та науковий комплекс доцільніше включити до складу сектора безпеки [9, с. 93], а "поняття ВОД … потребує суттєвого уточнення й конкретизації щодо призначення,
структури, складу та завдань ВОД". За результатами
досліджень, він запропонував таке визначення: "Воєнна організація держави — сукупність військових формувань та органів управління ними, діяльність яких спрямована на захист національних інтересів України від
зовнішніх загроз воєнного характеру воєнними методами" [9, с. 101].
Раціональне зерно є у запропонованому формулюванні Г. Ситником. Воєнна організація держави — охоплена єдиним керівництвом сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно
до Конституції і законів України, діяльність яких перебуває під демократичним контролем суспільства і відповідно до Конституції і законів України безпосередньо
спрямована на вирішення завдань захисту інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз [19, с. 351], оскільки ознакою введення того чи іншого компонента до
складу ВОД є застосування ним воєнних методів.
В. Горовенко та М. Лобко пропонують таке трактування терміна: "ВОД — це охоплена єдиним керівництвом та функціонально поєднана сукупність Збройних
Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів та центральних органів виконавчої вла-
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ди, в підпорядкуванні яких вони перебувають, призначених для виконання функцій і завдань щодо захисту
національних інтересів держави від зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз" [10, с. 8—9].
Робоча група Міністерства оборони України, що
була створена на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 03.08.2007 р., творчо доопрацювала запропоноване В. Горовенко та М. Лобко і запропонувала таке визначення терміну: "ВОД — це охоплена єдиним керівництвом сукупність органів державної
влади, військових формувань, частини правоохоронних
органів і державних спеціальних органів, діяльність яких
безпосередньо спрямована на захист національних інтересів держави від зовнішніх загроз у воєнній сфері воєнними методами" [11, с. 4].
Проаналізувавши таке визначення, ми приходимо до
висновку, що не зважаючи на те що загрози у правоохоронній, економічній, екологічній та соціальній сферах однозначно зачіпають питання національної безпеки України, вони не належать до компетенції ВОД. Так,
Служба безпеки України (СБУ), крім захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, науковотехнічного і оборонного потенціалу України, займається питаннями боротьби з корупцією та захисту конституційного порядку, внутрішні війська МВС України (ВВ
МВС) поряд із завданнями територіальної оборони займаються конвоюванням арештованих і засуджених, участю в охороні громадського порядку, Державна спеціальна служба транспорту поряд із завданнями технічного прикриття, відбудови, встановлення загороджень
на об'єктах національної транспортної системи, будівництва та ремонту у мирний час і в умовах воєнного стану нових та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності діючих об'єктів національної транспортної системи, відбудови транспортних комунікацій,
порушених у наслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, охорони об'єктів національної транспортної системи України, виконує завдання, пов'язані з участю в обороні
держави та забезпечення ефективного функціонування національної транспортної системи України в особливий період [19]. Ці завдання не відносяться до компетенції ВОД. Тому в запропонованому визначенні мова
йде про частину сил і засобів правоохоронних органів і
спеціальних органів держави.
Які ж військові формування, крім Збройних Сил
України, входять до складу ВОД? Законодавчо це не
визначено. Значна кількість фахівців відносять до них
СБУ, ВВ МВС, Держприкордонслужбу України [13, с.
70—73], зовнішню розвідку, Управління державної охорони, Державну спеціальну службу транспорту, оперативно-рятувальну службу Державної служби надзвичайних ситуацій, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації [6]. В той же час інші фахівці
вважають за недоцільне відносити вищеназвані структури до військових формувань. Так, Р. Тимошенко провівши аналіз завдань, що стоять перед Держприкордонслужбою України, ВВ МВС та СБУ, наголошує, що всі
вони "однозначно не є військовими формуваннями" [14,
с. 16].
Взагалі, що таке "військове формування"? В законі
України "Про оборону України", визначено, що
"військове формування — створена відповідно до законодавства України сукупність військових з'єднань і частин та органів управління ними, які комплектуються
військовослужбовцями і призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності і
національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій" [3, с. 3]. В. Телелим вважає таке визначення терміну "військове формування"
не зовсім коректним і пропонує таке визначення:
"військове формування — це створені відповідно до Кон-

117

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ституції та законів України військові об'єднання,
з'єднання, частин й підрозділи та органи управління
ними, призначені для стримування можливої агресії
проти України, захисту її суверенітету, територіальної
цілісності й недоторканості кордонів, у разі виникнення воєнної загрози, збройного конфлікту або збройної
агресії, шляхом застосування зброї" [8, с. 9].
Погоджуючись з В. Телелимом щодо визначення
поняття "військове формування", задамося питанням,
які органи державної влади можна віднести до військові
формувань?
Провівши аналіз чинного законодавство, планів подальшого реформування СБУ, Управління державної
охорони, Держприкордонслужби України, інших
міністерств та державних спеціальних органів приходимо до висновку, що зазначені структури, не зважаючи
навіть на те, що в їхньому складі проходять службу
військовослужбовці, з більшою обгрунтованістю відносяться до правоохоронних органів, а ніж до військових
формувань. На наш погляд, до військових формувань в
Україні належать: Збройні Сили утворені відповідно до
законів України внутрішні війська МВС та зовнішня
розвідка [3].
Обгрунтовано до військових формувань можна
віднести Державну спеціальну службу транспорту, оскільки відповідно до Закону України "Про оборону України" Служба складається з військових з'єднань, частин та органів управління ними, які комплектуються
військовослужбовцями і призначені для оборони держави [3]. Крім того в Законі України "Про Державну
спеціальну службу транспорту" [6], в Положенні про
Державну спеціальну службу транспорту [15], визначено завдання служби в умовах надзвичайного стану
та в особливий період, та зазначено, що вона у своїй
діяльності керується наказами і директивами начальника Генерального штабу (ГШ) Збройних Сил України, а в Законі України "Про оборону України" визначено, що Державна спеціальна служба транспорту бере
участь в обороні держави [3]. Втім і тут є проблеми,
оскільки на сьогодні до кінця не врегульований механізм перепідпорядкування в особливий період Державної спеціальної служби транспорту ГШ Збройних
Сил України, а існуючі програми проведення злагодження підрозділів на воєнний час не повністю забезпечують підготовку структурних підрозділів, які формуються, до виконання завдань, що покладені на Держспецтрансслужбу.
Усі інші правоохоронні та державні спеціальні органи нібито теоретично і повинні взаємодіяти зі Збройними Силами у випадку воєнного стану або особливого
періоду, але це законодавчо не врегульовано, їх завдання на особливий період не визначені.
Отже, надаючи визначення терміну ВОД необхідно обов'язково, крім функції та завдань ВОД, вказати її склад. Відповідно до ст. 9 Закону України 5 "ВОД
забезпечує оборону України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності кордонів;
протидіє зовнішнім загрозам воєнного характеру".
Якщо більш докладно визначити функції та завдання
ВОД, то основними функціями потрібно вважати:
стримування та відсіч збройній агресії проти України, ліквідація збройного конфлікту; територіальна
оборона, боротьба з тероризмом і протидія незаконним воєнізованим або збройним формуванням на території України та в зоні її інтересів; надання військової допомоги іншим державам та участь у міжнародних миротворчих операціях з підтримки миру і безпеки. Додатковою функцією є надання допомоги цивільним органам влади, зокрема під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру [10 с. 8]. Отже, основне призначення ВОД —
забезпечити воєнну безпеку України, протидіючи
зовнішнім загрозам воєнного характеру воєнними
методами.
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На наш погляд, доцільно визначити: ВОД — це охоплена єдиним керівництвом сукупність Збройних Сил
України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і
державних спеціальних органів, діяльність яких безпосередньо спрямована на захист національних інтересів
держави від зовнішніх загроз у воєнній сфері воєнними
методами в особливий період та під час воєнного стану.
Що ж стосується сектора безпеки, то тут теж існує
невизначеність з точки зору його складових елементів.
Часто під цим поняттям розуміють сукупність ВОД, правоохоронних органів, інші сили, засоби і ресурси, що
задіються державою для забезпечення воєнної безпеки
і досягнення воєнно-політичних цілей. На думку інших,
сектор безпеки — система, що включає всі державні
інститути та структури, які наділені повноваженнями
застосовувати силу, віддавати накази щодо застосування сили або загрожувати застосуванням сили, а відтак
до його складу зараховують військових, поліцію, воєнізовані частини, прикордонну службу, розвідувальні
(контррозвідувальні) органи. Близькою до такого розуміння сектора безпеки є уявлення, що це організована
система силових інститутів держави, які забезпечують
безпеку політичних та економічних процесів, однак не
є і не можуть бути інструментами політики та економіки.
На нашу думку, оптимальним буде взяти визначення терміну "сектор безпеки", надане Г. Ситником в словнику-довіднику [17], підручнику [18, с.537] та удосконалити його згідно з правилами розроблення стандартів
на терміни та визначення понять [1]. Отримаємо: сектор безпеки — взаємопов'язана за завданнями сукупність Збройних Сил України та інших, утворених
відповідно до законів України військових формувань,
правоохоронних органів та державних спеціальних
служб, ОПК та інших державних і громадських структур, діяльність яких має на меті захист національних
інтересів у сфері національної безпеки.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Нами розглянуто лише декілька термінів та визначень понять. Необхідно зазначити, що безсистемна термінологічна робота, окремі удосконалення в термінології суттєво не впливають на забезпечення однозначною термінологією системи національної безпеки України, фахівців з питань національної безпеки, науковців, розробників держпрограм, законодавства України. У подальших дослідженнях доцільно зосередити
увагу на розробленні термінологічних стандартів ВОД
та сектора безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Процес глобалізації змістив та напрями проведеної в життя соціальної політики, і пріоритетність завдань, які закликає розглянути глобальна соціальна
політика.
Глобальна економіка штовхає режими соціального забезпечення в безодню конкуренції і найбільш
сприятливий для даного суспільства режим може і не
вийти переможцем, якщо соціальне регулювання конкуренції буде проходити на світовому рівні. Глобальна політика зміщує центр проведеної політики одночасно вниз — на місцевий і вгору — на наднаціональний, глобальний рівні. При такому підході цілі глобальної політики визначаються як певний вектор глобальних соціальних перерозподілів, регулювання, забезпечення. І в той же час формування національної
соціальної політики все більше і більше входить в компетенцію міжнародних гравців. У контексті соціальної структури і соціальних протиріч процес глобалізації породжує нові проблеми, які, по своїй суті, є прикордонними і з якими держави лише частково можуть
впоратися самостійно.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики державної соціальної
політики присвячено низку робіт зарубіжних і вітчизняних авторів, а саме: С. Биховського, Н. Григор'євой,
О. Дація, Дж.-П. Дюмона, М. Корецького, Х. Ламперта, М. Латиніна, І. Рудкевич, Т. Сидориной, Є. Шмідта
та ін. Враховуючи значні відмінності в рівні соціального розвитку держав-членів ЄС, багато дослідників
бачать вихід у використанні різних інтеграційних моделей. Так, наприклад, С. Биховський, в світлі майбутнього розширення, найбільш підходящою вважає модель "Європи трьох швидкостей", яка передбачає
різнорівневу участь держав-членів в інтеграційних
процесах. Він вважає, що, поширивши її й на країни
ЄС, можна буде уникнути сильних соціальних потрясінь в рамках ЄС. Є. Шмідт висуває свою модель
для соціального розвитку Європи. Усі країни-члени він
пропонує розділити на чотири групи залежно від рівня
соціального розвитку та розмірів соціальних витрат.
До першої групи він відносить Португалію і Грецію
як найменш розвинені в цьому плані держави.
Другу групу утворюють Іспанія та Ірландія, також
перебувають нижче середнього рівня. В особливу групу повинні входити Британія та Італія, які стоять ок-
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ремо від соціальної політики ЄС, і до четвертої групи
увійдуть усі інші держави: для того, щоб в розвитку
європейської соціальної політики спостерігався прогрес, потрібно виробити не одну спільну стратегію, а
декілька, а саме — чотири. Цей план, як показує практика, поки не реалізовується. Держави-члени ЄС йдуть
уторованою стежкою, намагаючись виробити загальну стратегію соціального розвитку.
Хоча завершальна стадія формування єдиного економічного простору і відповідної системи господарського регулювання стимулює тенденцію до зближення
соціальних умов, тим не менш, на думку німецького
дослідника Х. Ламперта, цього недостатньо для створення загальної соціальної політики. Найважливішою
умовою цього процесу є політична воля і прагнення з
боку найбільш зацікавлених у цьому країн-членів, в
першу чергу Німеччини та Франції.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В якості мети обрано дослідження основних етапів
становлення і визначення особливостей сучасного стану соціальної політики Європейського Союзу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Глобалізація зумовлює потребу у формуванні нових концепцій соціальної політики і розробці нових
стратегій. На думку Т. Сидориной, це пов'язано з процесами стратифікації і насильницькою локалізацією
незатребуваною частини населення, які створюють украй нестабільну обстановку вже не в локальному, а
світовому масштабі [1, с. 24]. Інтерес в області соціальної політики зміщується зі сфери діяльності окремої держави до діяльності світової спільноти —
світовій соціальній політиці.
Соціальна політика у нинішньому її розумінні не
ототожнюється із соціальним захист та соціальним забезпеченням, оскільки таке трактування природи соціальної політики є звуженим, неповним і таким, що
шкодить її практичній реалізації. Розумна політика
керівництва сучасної цивілізованої держави передбачає підтримку соціальної стабільності в суспільстві на
основі балансу доходів та підвищення якості життя
різних груп населення. При цьому якість життя формується не тільки політикою доходів і трудових відносин, а й організацією освіти, охорони здоров'я, екології, доступу до інформації, забезпечення інших суспільних цінностей.
Державна соціальна політика стосується всього
соціуму, закладає підвалини соціального виміру, соціального розвитку держави, маючи на меті досягнення соціальних стандартів людського розвитку через
розвиток освіти, охорони здоров'я, культури, інших
складових соціально-трудової сфери.
Соціальна функція сучасної держави включає
цільові установки і завдання, з вирішенням яких пов'язують забезпечення гідних умов існування для всіх
членів соціуму і, разом з тим, створення рівних і справедливих можливостей для розвитку кожної конкретної особистості. Зміст соціальної функції сучасної
держави передбачає діяльність, спрямовану на забезпечення формально рівних стартових можливостей у
сфері прагнення до отримання соціальних благ для
всіх представників суспільства; забезпечення і захист
за допомогою державних гарантій для представників
соціально незахищених верств населення; поєднання
стабілізаційної і стимулюючої ролі держави в соціальній сфері [2, с.129]. Важливою тенденцією в глобалізованому світі є розвиток концепції корпоративного громадянства, поширення ідей корпоративної соціальної відповідальності в бізнесі. В контексті виро-

www.economy.in.ua

блення раціональної соціальної політики важливо розуміти, що в даному випадку мова не йдеться про зниження ролі держави в її реалізації, згортанні діапазону "соціалізації", чи домінування суто "захисних"
важелів соціальної політики або навіть краху моделей соціальної держави під тиском глобалізації та
інших викликів сьогодення. В цьому ж руслі важливо
розуміти, що ідеї мінімального втручання державного апарату у соціальну сферу ("дешева", "мала" держави) не мають практичного підтвердження [3, с. 1].
Розуміння корпоративного громадянства стосується
розширення кола суб'єктів соціальної політики,
спільного вирішення гострих соціальних питань на
умовах соціального діалогу і соціального партнерства.
Основою соціальної злагоди в громадянському
суспільстві є конструктивний діалог між урядом,
бізнесом і трудовими колективами.
Соціальна політика Європейського союзу пройшла у своєму розвитку кілька етапів. У міру розширення сфери її дій виникала необхідність вдосконалення
механізму функціонування соціальної політики, розширення компетенції наднаціональних органів, створення нових структур, здатних конструктивно відповісти на виклики часу. Незважаючи на те, що до кінця
1990-х рр. соціальна політика ЄС в цілому оформилася, її здійснення стикається з низкою проблем, серед
яких виділяється розширення компетенції органів ЄС
у соціальній сфері, збільшення числа соціальних інститутів комунітарного рівня, реалізація принципів конвергенції (економічного та соціального вирівнювання
країн-членів ЄС) і гармонізації (зближення національних систем соціального захисту).
Реалізація завдань у соціальній сфері здійснюється за допомогою розгалуженої структури інститутів,
основна функція яких полягає, у координації та гармонізації соціальної політики, здійснюваної державами-членами, і у використанні та перерозподілі обмежених фінансових ресурсів для здійснення соціальних
програм, що становлять спільний інтерес для державчленів і сприяють розвитку інтеграції в цілому.
Рішення задач будівництва єдиного ринку зажадало адекватного розвитку законодавства як правової бази реалізації соціальної політики.
Були прийняті основоположні документи — Єдиний європейський акт (ЄЄА) в 1986 р. і Хартія основних соціальних прав трудящих Співтовариства. Ці акти
гарантують права на вільне пересування та свободу
вибору занять; працю і справедливу винагороду, поліпшення умов праці; соціальний захист; свободу асоціацій і колективних договорів; професійну підготовку; рівне ставлення до чоловіків і жінок на рику праці
і на роботі; право на інформацію, консультації і участь;
охорону здоров'я та безпеку на робочому місці; захист дітей та підлітків; гідні умови життя для людей
похилого віку; залучення інвалідів у суспільство та
трудове життя.
На початку 90-х років розроблялася програма
створення економічного і валютного союзу. При цьому соціальна політика отримала статус одного з головних напрямів діяльності ЄС. Це знайшло закріплення в Маастрихтському договорі про Європейський
Союз (1992 р.).
До компетенції ЄС увійшла політика в соціальній
сфері, включаючи Соціальний фонд, а також інші напрями, що мають соціальні аспекти. У 1997 р. був
підписаний Амстердамський договір про Європейський союз, в який було включено розділ "Соціальна
політика, освіта, професійне навчання, молодь", який
визначав рамки компетенції, завдання і методи діяльності органів Співтовариства в цій галузі. Відповідно
до статті 18 до обов'язків Європейської Комісії вхо-
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дило сприяння співробітництву між державами-членами в питаннях зайнятості, трудового законодавства,
умов праці, професійної підготовки та ін. У Єдиному
європейському акті спостерігається подальше розширення повноважень інституцій ЄС у соціальній сфері.
На вирішення соціальних проблем були орієнтовані і інші розділи Договору про ЄС — "Зайнятість",
"Вільний рух осіб, послуг і капіталу", "Захист споживачів" "Громадська охорона здоров'я", "Економічна і
соціальна згуртованість", "Навколишнє середовище".
Європейська Комісія регулярно готує і удосконалює програмні документи соціального розвитку Європи. Так, у 1993 р. проблемам соціальної політики була
присвячена Зелена книга "Альтернативи для Союзу"
та Біла книга про зростання конкурентоспроможності
та зайнятості. У ній визначено оптимальне співвідношення між заходами ЄС з підвищення конкурентоспроможності та зростання економіки підтриманням високої зайнятості і гарантій соціального захисту. У 1994
р. підготовлена ще одна Біла книга "Європейська соціальна політика: шлях для Союзу". У 2000 р. опублікована Біла книга, яка визначає екологічні стандарти як
важливу складову якості життя європейців.
При аналізі сучасного стану управління у соціальній сфері виявляється прагнення держав-членів
протидіяти тенденції до надмірної централізації
функцій управління ЄС у сфері, що відбиваються у
розподілі компетенції інститутів різного рівня — від
місцевого до наднаціонального — на основі принципу субсидіарності. Суть цього принципу полягає в
тому, що на більш високому рівні приймаються тільки
ті рішення, які не можуть бути прийняті на більш низькому рівні в силу масштабу, складності і значущості
тих проблем, які підлягають вирішенню і пояснюється нерівномірністю економічного розвитку країн ЄС.
Маастрихтський договір закріпив за Радою ЄС
право допомогою директив встановлювати мінімальні
стандартів і технічних норм праці, розширив круг проблем, щодо яких рішення приймаються кваліфікованою більшістю. Проте існуюча процедура одноголосного прийняття рішень, що зачіпає цілий ряд областей (соціальне забезпечення та соціальні гарантії для
трудящих, умови найму громадян третіх країн, що
проживають на законних підставах на території ЄС, і
ін), на думку багатьох фахівців, є гальмом для процесу імплементації в національне законодавство державчленів положень загальної соціальної політики.
Діяльність Європейської комісії в соціальній сфері
включає в себе три основні елементи: впровадження в
життя документів соціальної політики, управління
структурними фондами та управління соціальним діалогом. У розробці та здійсненні соціальної політики
Раді та Комісії допомагає цілий ряд органів і спеціалізованих установ. Першим серед них слід назвати Економічний і соціальний комітет. Хоча він є консультативним органом, без його участі ні Рада, ні Комісія не
приймають відповідних рішень. Щорічно він представляє цим інститутам понад 120 висновків.
В ЄС діють також допоміжні спеціалізовані структури в галузі соціальної політики: Європейський центр
розвитку професійної підготовки (CODEFOR), Фонд
поліпшення умов життя та праці і ціла мережа комітетів. Згадані організації в певній мірі є науковими центрами, що співпрацюють як з інститутами ЄС, так і з
державами-членами. У 1996 р. був заснований регулярно скликається Форум з соціальної політики.
Останнім часом намітилася тенденція до посилення ролі комунітарних інститутів ЄС у здійсненні соціальної політики, що знайшло відображення у значному розширенні їх функцій в цій галузі. У їх числі: розробка стратегії соціального розвитку ЄС, рамкових

122

програм соціальних дій, загальних орієнтирів, проведення досліджень, сприяння розвитку соціального діалогу шляхом організації конференцій та інших форм
дискусій за участю представників Європейського союзу підприємців; аналіз ситуації та контроль за дотриманням узгодженого курсу та виконанням прийнятих рішень в державах-членах, а в разі необхідності
вироблення рекомендацій їх урядам; загальна координація дій держав-членів;розробка наднаціональних
нормативних документів з соціальних питань та контроль за їх імплементацією в національні законодавства; нарешті, розробка і здійснення власних ініціативних програм, що фінансуються з бюджету ЄС, за
рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) або інших джерел.
Крім того, для проведення в життя державної соціальної політики та вирішення конкретних завдань
Європейський союз користується такими потужними
інструментами, як Структурні фонди. В даний час діє
п'ять Структурних фондів, створених в різний час:
Європейський соціальний фонд (ЄСФ), Європейський
фонд регіонального розвитку (ЄФРР), секція орієнтації ФЕОГА (Фонд орієнтації і гарантій сільського
господарства), Фінансовий фонд орієнтації рибальства і Фонд згуртування. В кінці 1980-х рр. назріла необхідність реформування цих фондів у зв'язку з подальшим розвитком інтеграційних процесів і розширенням самого Співтовариства, до складу якого увійшли Греція (1981), Іспанія і Португалія (1986).
Слідом за реформами 1988 р. послідкував новий,
здійснення якої почалося в 1993 р. Маастрихтський договір, враховуючи потребу в розширенні діяльності
Структурних фондів та необхідність впровадження
нових організаційних форм у цій області, прийняв
рішення про заснування до 31 грудня 1993 нового Фонду, що отримав назву Фонд згуртування. Це рішення
було пов'язане безпосередньо з проблемою розширення Спільноти, появою в її рамках різнорівневих партнерів. Фонд згуртування, допомогою якого в даний час
користуються в основному Греція, Іспанія, Португалія та Ірландія, сприяє вирішенню завдання ліквідації
відставання в тих чи інших галузях економіки та соціальної сфери. Серед раніше створених Структурних
фондів у галузі соціальної політики найбільш помітну
роль відіграє створений в 1961 р. Європейський соціальний фонд, який інколи критикують за те, що він є
монополістом у проведенні в життя соціального аспекту структурної політики ЕС.
Незважаючи на те, що ЄСФ дійсно є найбільшим
за кількістю напрямків діяльності та наявних у його
розпорядженні фінансових коштів, тим не менш, очевидна значимість та інших фондів. Їх робота загалом
була позитивно оцінена Європейським парламентом.
Найважливішим напрямом було визнано регіональне.
На розвиток цього напряму виділяється 85% фінансових ресурсів Структурних фондів.
Другий за важливістю комплекс завдань включає
допомогу молоді і довгостроковим безробітним у процесі реінтеграції в ринок праці. На це витрачається
близько 8% ресурсів. Нарешті, ще 9% фінансових
коштів Структурних фондів призначені для підтримки ініціативних програм ЄС, що представляють собою
важливий елемент діяльності ЄС в соціальній сфері. В
даний час реалізується ініціативна програма ЄС, що
передбачає діяльність щодо сприяння професійній
інтеграції жінок, молоді, інвалідів, людей похилого
віку, маргінальних верств; зусилля за рішенням проблеми зайнятості і розвитку людських ресурсів.
Ідея гармонізації умов життя і праці була задекларована, але її реалізації довгий час перешкоджав
значний розрив між соціальними стандартами в більш
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розвинених і менш розвинених державах-членах. При
цьому противниками гармонізації були більш розвинені країни, в яких одно побоювалися як встановлення більш низьких стандартів, що могло негативно
вплинути на їх національні стандарти, так і легітимізації їх стандартів на рівні ЄС, впровадження яких у
менш розвинених країнах довелося б фінансувати
більш розвиненими.
Еволюція інтеграційного процесу йшла таким чином, що гармонізація в першу чергу зачіпала економічну сферу. Цей процес і зараз активно йде в економіці.
Але процес такої гармонізації завжди торкався ті чи
інші соціальні питання, тобто гармонізація діяльності
держав-членів у соціальній сфері відбувалась опосередковано. Наприклад, функціонування єдиного ринку товарів і послуг рано чи пізно мало призвести до
постановки питання про вирівнювання прав споживачів на всьому цьому просторі, тобто до розробки загальних мінімальних стандартів і правил, які гарантують ці права і діють на території всіх держав-членів. У
підсумку серед напрямів діяльності ЄС з'являється
політика захисту прав споживачів. Створення єдиного внутрішнього ринку неминуче тягне за собою тенденцію до гармонізації здійснюваної державами-членами політики захисту довкілля. Це відноситься і до
загальної транспортної політики Європейського союзу, яка була передбачена Римським договором, але
практично почала вводитися в дію лише в 1990-і рр.
Соціальна специфіка характерна і для таких нових напрямів діяльності ЄС, як політика в галузі морського
рибальства, у сфері телекомунікацій та інформації і
т. д. Таким чином, до початку 1990-х рр. тенденція до
посилення координації та гармонізації регулюючої
діяльності національних урядів у соціальному житті
була природною.
У Маастрихтському договорі передбачено подальше просування в цьому напрямі з тим застереженням,
що мета повної гармонізації не повинна бути миттєвим
завданням. Ця позиція пізніше знайшла відображення
і в Білій книзі "Європейська соціальна політика: шлях
для Союзу" (1994), де було зазначено, що "нинішній
підхід має на меті не гармонізацію національних систем соціального захисту, а ефективну координацію цих
систем в рамках Союзу". Однак там же йдеться про те,
що необхідно більш інтенсивно переносити законодавство у наднаціональну сферу і підвищити ступінь його
виконання. Тут існує певна суперечність, проте тенденція до гармонізації соціальних систем буде розвиватися, оскільки вона викликана об'єктивною причиною:
чим далі заходить процес створення єдиного економічного простору, тим сильніше діють імпульси до формування єдиного соціального простору.
Тим не менш, існує ряд перешкод. Боязнь вирівнювання соціальних норм і стандартів проявляється в ряді
країн і на сучасному етапі. У "Зеленій книзі про європейську соціальну політику", опублікованій Європейською комісією в листопаді 1993 р., зазначалося наростання стурбованості громадськості з приводу того, що,
всупереч поставленому завданню забезпечити паралельний економічний і соціальний прогрес, сумарний
ефект процесу інтеграції може призвести до зниження соціальних стандартів. Це знаходить вираження у
боязні, що формування єдиного ринку могло б відкрити дорогу свого роду соціальному демпінгу, тобто придбання "нечесних" конкурентних переваг у рамках Європейського Союзу за допомогою неприпустимо низьких
соціальних стандартів. Крім того, існують побоювання, що потреба діяти на європейському рівні може стати приводом для зміни в той чи інший спосіб соціальних стандартів на національному рівні. Як видно, національні упередження дуже стійкі.
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Розвиток інтеграції пов'язане і з певною соціальною напруженістю, пов'язаною зі старінням населення і погрозами екології. При цьому приєднання до ЄС
країн вийшли з іншої соціально-економічної системи
відбувається з істотними ускладненнями.
Правові основи соціальної політики були закладені в установчі документи ЄС. В якості основного
напряму було визнано забезпечення соціального розвитку в процесі інтеграції країн-учасниць і пом'якшення соціальних наслідків інтеграції. На першому етапі
інтеграції було засновано Європейський соціальний
фонд як фінансовий інструмент соціальної політики
відповідно до Програми соціальних дій ЄС.
У міру поглиблення інтеграції для реалізації ідей
єдиного ринку необхідно вільне пересування та свобода ділової активності людей по всій території
співтовариства. Це передбачає забезпечення рівності
трудових і соціальних прав усього населення. Для цього необхідно подальший розвиток і гармонізація трудового і соціального законодавства, а також уніфікація національних законодавств у цій сфері.
Основними джерелами фінансування соціального
процесу є: соціальні витрати національних урядів через національні державні бюджети; бюджети Європейського об'єднання вугілля і сталі, Євратому, ЄЕС;
спеціальні структурні фонди ЄС: соціальний фонд,
Фонд регіонального розвитку, Фонд сприяння економічному зближенню держав-членів ЄС.
Координація діяльності урядів на наднаціональному рівні сприяє підвищенню відповідальності і контролю як за порядком самого фінансування, так і за
виконанням і результатами фінансованих програм.
При цьому причина відносно високих соціальних досягнень ЄС полягає не стільки в обсязі фінансових
можливостей урядів та наднаціональних бюджетів,
скільки в ефективності соціальної політики та комплексності соціальних заходів та інших економічних
програм.
Соціальна компонента прямо або побічно міститься практично в усіх напрямах інтеграційної діяльності.
Ставка на економічне зростання, інвестиції в людський потенціал, структурні перетворення в промисловості, розвиток сільського господарства тощо прямо
чи опосередковано дає позитивний соціальний ефект.
Тому головним є не стільки обсяг соціальних витрат,
скільки обсяг виробництва інтегрованих економік,
рівномірність розвитку країн і регіонів, збалансованість доходів. Якщо робити ставку тільки на соціальні видатки, то в довгостроковому плані це веде до
ефекту "бездонною бочки", супроводжується інфляцією, яка веде до скорочення реальних доходів та обсягів виробництва, зростання безробіття та інших
наслідків розтрати соціальних благ. З розуміло, такий
підхід не є проявом альтруїзму по відношенню до широких верств населення з боку домінуючих у політиці
фінансово-промислових груп. Цей підхід як оптимальний грунтується на інстинкті самозбереження і розуміння необхідності підтримки прийнятного для основної маси населення рівня і якості життя, щоб уникнути небезпечних соціальних конфліктів, соціальної дестабілізації. Саме тому ідеологічною основою сучасної європейської інтеграції є будівництво не лише економічної, а й соціальної інтеграції.
Наднаціональну соціальну політику і діяльність,
пов'язану з соціальним захистом населення, здійснюють Європейська рада, парламент, Комісія і суд,
відповідні комітети — економічний та соціальний,
спеціалізовані організації — Постійний комітет з зайнятості, структурні фонди, Європейська служба зайнятості, Служба взаємної інформації з політики зайнятості та інші організаційні структури.
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Наднаціональні органи сприяють вирішенню: специфічно соціальних проблем як окремих категорій трудящих (молоді, жінок, літніх людей, частково працездатного населення), так і працівників окремих галузей
(транспорт, сільське господарство, рибальство тощо);
проблеми підвищення якості життя, поліпшення охорони праці і здоров'я населення; проблеми поступового зближення соціальних систем країн-членів ЄС.
Для вирішення цих питань активно використовується детальне правове регулювання як правова основа соціально-економічного процесу і правового захисту соціальних прав і законних інтересів громадян.
Незважаючи на зростаючу роль наднаціонального
рівня в соціальній сфері та соціальної інтеграції, основна частина соціальних витрат припадає на бюджети
урядів країн-учасниць ЄС. Зворотний бік високої соціальної захищеності полягає в зниженні стимулів до пошуку роботи і втрати професійних навичок. Якщо в перший час, залишившись без роботи, люди відчувають
стрес або дискомфорт, то потім частина з них звикає
жити на дохід, що дозволяє задовольняти життєві потреби, не пов'язані з прагненням до більш повної самореалізації. Найбільш схильні до цього особи, які перемістилися з інших країн з більш низьким рівнем життя.
Проте практика свідчить, що частина російських громадян, які виїхали на роботу і проживання в країни ЄС,
в тому числі у ФРН, в даний час повертаються, випробувавши психологічний дискомфорт, незважаючи на
більш високий рівень матеріальної забезпеченості.
Новим імпульсом розвитку соціального розвитку
ЄС з'явився Всесвітній саміт зі сталого розвитку в Йоханесбурзі (2002 р.). При підготовці до нього на засіданні в Барселоні Європейська рада поставив завдання зробити свою політику сталого розвитку прикладом для наслідування у всьому світі. Такий амбіційний підхід орієнтує країни ЄС на перспективи і рівень
розвитку, хоча і пов'язаний з необхідністю більш реальною самооцінки в домаганнях на лідерство. Основні напрями політики сталого розвитку включають:
збереження і раціональне використання природних
ресурсів; міжнародну систему охорони навколишнього середовища; нарощування технологічного потенціалу Європи; активізацію діяльності з передачі технологій країнам, що розвиваються.
Соціальна спрямованість цього підходу полягає в
перспективі зниження безробіття, підвищення продуктивності праці і рівня національного доходу, зростання бази оподаткування як джерела бюджетних
надходжень на різних рівнях інтеграції. Це сприятиме вирішенню проблем соціального забезпечення зростаючої частки старіючого населення.
Своєчасне усвідомлення актуальних проблем і
прийняття адекватних заходів дозволяє урядам ЄС
здійснити глибоку модернізацію економіки, щоб конкурувати з США та іншими великими учасниками
світового ринку, виконати поставлене Європейською
радою завдання: створити за 10 років найбільш конкурентоспроможну і динамічну, засновану на наукомістких технологіях економіку, здатну забезпечувати стійке зростання, створюючи нові робочі місця, і
розвинену соціальну інтеграцію. Такий підхід в рамках якісно нової соціальної інтеграції дозволяє утвердитися в постіндустріальній економіці і відповідати
викликам глобалізації.

за допомогою потенціалу держави, комерційних
структур, некомерційних організацій, інших суб'єктів
громадянського суспільства.
Державна соціальна політика за характером свого впливу на економічний процес виконує роль стабілізатора і стимулятора економічного розвитку. Спочатку Європейський Союз являв собою об'єднання
відносно розвинених країн, проте у міру його розширення виникла проблема соціальної адаптації нових
членів ЄС з менш розвиненою економікою. При цьому соціальні програми розробляються і фінансуються на наднаціональному рівні із загальноєвропейського бюджету ЄС, а також із спеціалізованих організацій
і фондів. Відповідно на наднаціональному рівні діє
механізм соціального захисту, що забезпечує уніфікацію якості життя.
При аналізі сучасного стану управління у соціальній сфері виявляється прагнення держав-членів
протидіяти тенденції до надмірної централізації
функцій управління ЄС у сфері, що відбиваються у
розподілі компетенції інститутів різного рівня — від
місцевого до наднаціонального — на основі принципу субсидіарності.
Основа для структурного оформлення соціальної
політики ЄС вже існує, і окремі частини механізму набирають темп. Комунітарні інструменти соціальної політики працюють досить ефективно, що дозволяє
удосконалити механізм, що забезпечує процес побудови соціального простору в Європейському союзі.
Однак слід зазначити, що процес передачі функцій з
національно-державного рівня на наднаціональний
буде йти повільно, і у вирішенні цього питання, найімовірніше, пріоритет буде віддаватися використанню
принципу субсидіарності.
На шляху від спільного ринку до єдиного економічного і політичного простору на правовій основі постійно розширюються наднаціональні програми і гарантії соціального захисту, що забезпечують умови
гідного рівня та якості життя для громадян об'єднаної Європи.
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У статті визначено, що передумовою рівноправного партнерства між державою і бізнесом є підвищення соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто причини необхідності розробки концепції соціальної відповідальності бізнесу. Охарактеризовано рівні соціальної відповідальності бізнес-структур.
Розглянуто сучасну модель відносин між владою і бізнесом.
The article stated that the prerequisite for equal partnership between the state and business is to increase the
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between authority and business.
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ВСТУП
Причини необхідності підвищення соціальної
відповідальності бізнесу зумовлені низкою обставин,
головні з яких — підвищення значимості нематеріальних факторів економічного зростання, пов'язаних з розвитком людського потенціалу.
К онкуренто спро мо жні сть бі знес- структур,
отже, і національних економік в більшій мірі визначається чинниками, що лежать на стороні якості, а
не ціни, здатністю до інновацій і сприйняття новітніх
технологічних досягнень, в основі яких лежить
людський, інтелектуальний і соціальний капітал.
Якість робочої сили і мотивація працівників задають
економічні вимоги соціального бізнесу.
Дослідженню соціальної відповідальності бізнесу присвятили свої праці такі вчені, як В.Ф. Байцим,
С.І. Бандур, І.С. Благун, Т. Голікова, М. Долішній та
інші.

— розглянути причини необхідності розробки
концепції соціальної відповідальності бізнесу;
— охарактеризувати рівні соціальної відповідальності бізнес-структур;
— розглянути сучасну модель відносин між владою і бізнесом.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною причиною підвищення уваги до розвитку соціальних функцій бізнесу є перегляд традиційних поглядів на концепцію соціальної політики, на
розширення кола її суб'єктів. Якщо раніше бізнес
брав переважно фінансову участь у вирішенні соціальних проблем, сплачуючи податки та сприяючи
реалізації благодійних програм, коли конкретні механізми задоволення соціальних потреб залишалися
прерогативою держави і інститутів громадянського
суспільства, то в останній чверті минулого століття
в найбільш розвинених країнах були вироблені доПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
сить високі стандарти соціального захищеності населення, пов'язані з не менш високим рівнем державМетою дослідження є:
— визначити, що передумовою рівноправного них соціальних витрат: сьогодні через державний
партнерства між державою і бізнесом є підвищення бюджет в промислово розвинених країнах перерозподіляється до половини ВВП [9, с. 297].
соціальної відповідальності бізнесу;
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Старіння населення, дестабілізація зайнятості,
падіння престижності кваліфікованого індустріальної праці, посилюють диференціацію умов та оплати праці різних категорій працівників, збільшують
утриманське навантаження на найбільш активну частину населення, загострюють соціальну ситуацію.
Для підтримки сформованого рівня соціальних
гарантій необхідно подальше зростання обсягу інвестицій, який вже не можна забезпечити тільки за рахунок коштів державного бюджету. Потрібна розробка принципово нових механізмів розвитку соціальної сфери.
У цих умовах бізнес повинен стати рівноправним
партнером держави і нести з ним відповідальність за
соціальний розвиток населення. Наскільки успішно
фірми зуміють об'єднати зусилля з державою та громадськими організаціями у формуванні активної
стратегії соціального розвитку, настільки будуть залежати і конкурентоспроможність, і ефективність
самого бізнесу.
Друга причина необхідності розробки концепції
соціальної відповідальності бізнесу пов'язана з
глобалізацією економіки, що посилюється впливом
великих компаній на економічний розвиток. Окремі
держави поступово втрачають здатність незалежно
формувати внутрішню соціально-економічну політику, поступаючись місцем транснаціональним корпораціям.
Критерії соціально відповідальної поведінки та
механізми його стимулювання в сучасній Україні виглядають наступним чином.
Увага в даний момент концентрується на питанні
про те, чи може соціальна відповідальність бізнесу
обмежуватися тільки сплатою податків та виплатою
гідної заробітної плати або бізнес має прийняти на
себе додаткові соціальні зобов'язання, перш за все з
розробки та реалізації різних благодійних програм.
Поняття "соціально відповідального бізнесу" не
може бути зведене до класичного благодійництва та
чесного дотримання підприємцями встановлених
правил гри. Воно передбачає становлення принципово нових рис у мотивації і поведінці бізнес-структур.
Критерієм соціально відповідальної поведінки
бізнесу є наявність неринкових елементів у відтворювальній поведінці суб'єкта господарювання, пов'язаних з формуванням партнерських відносин. Такий
критерій дозволяє провести різницю між сучасними
трактуваннями соціальної відповідальності бізнесу
і традиційною благодійністю. Благодійність диктується етичними міркуваннями, не зачіпає стратегічні цілі суб'єкта господарювання, не формує його
поведінки як суб'єкта відтворювального процесу [10,
с. 30].
Соціальна відповідальність бізнесу передбачає
зміни в поведінці суб'єкта господарювання у власне
економічній сфері, тобто при вибудовуванні відносин з усіма залученими в його діяльність сторонами
— працівниками, споживачами та постачальниками,
органами місцевої влади, державою. При прийнятті
рішень про те, що виробляти, як виробляти, для кого
виробляти, соціально відповідальний підприємець
керується не тільки критерієм ринкової доцільності,
прибутковості, але і критеріями, які враховують інтереси сторін.
Якщо в класичній ринковій схемі "провали" ринку компенсує держава, то в новій концепції соціально відповідальний підприємець (у більш зрілій моделі
— соціально відповідальна бізнес-спільнота) прагне
хоча б частково заповнити ці "провали" власними
силами.
Таким чином, бізнес поступово переходить від
одномірної шкали, яка визначається виключно критерієм ринкової раціональності цінностей до багатовимірної шкали, яка враховує економічні, соц-
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іальні та етичні інтереси його діяльності. Цей процес має протікати в руслі соціалізації економічного
розвитку.
Проте в короткостроковому періоді інвестиції в
соціальну сферу означають додаткові витрати і
відповідно деяке зниження конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. Саме тому соціально відповідальна поведінка може дозволити собі в
першу чергу найбільш сильні корпорації, що мають
великий запас стійкості і серйозні конкурентні переваги (в 2—2,5 рази вище, ніж у середньому). Для
поширення в підприємницькому середовищі соціально відповідальної поведінки необхідною умовою є
стимулювання держави і громадського суспільства.
З боку держави стимулювання, як правило, приймає форму податкових пільг і, що актуально в сучасних українських умовах, зустрічного фінансування
соціально значущих проектів, державного та приватного партнерства [8].
Стимулювання з боку громадського суспільства
здійснюється за допомогою нормативного примусу
як результату переваг частини населення:
— покупки товарів у соціально відповідальних виробників (згідно з даними опитувань, у розвинених
країнах 80—90% споживачів роблять вибір на користь компаній, які залучені в соціально значимі проекти);
— інвестування коштів в акції соціально відповідальних фірм;
— пов'язування своєї трудової кар'єри з соціально відповідальним роботодавцем [2].
У результаті соціально відповідальні суб'єкти
бізнесу отримують вагомі економічні переваги, обумовлені підвищенням конкурентоспроможності товарного знака і зростанням інвестиційної привабливості компанії, розширенням можливостей залучення кваліфікованих кадрів, підвищенням конкурентоспроможності на ринку праці. Окремі підприємці
та бізнес-спільнота в цілому отримують наступні вигоди: зниження ризику втрати репутації; посилення
лояльності та конструктивного співробітництва з
персоналом, інвесторами, споживачами, суміжниками, урядовими установами, місцевими громадами та
громадськими організаціями. У той же час компанії,
відступаючі від декларованих етичних норм, стикаються з серйозними проблемами [3, с. 117].
Виділяють такі рівні соціальної відповідальності
бізнес-структур. Базовий рівень, який відображає
модель "компанії власників", яка отримала поширення в англосаксонських країнах. Її слід розглядати як
передумову, стартову умову соціально відповідальної поведінки, що передбачає сумлінне виконання
своїх прямих зобов'язань перед суспільством і державою, а саме:
— регулярно виплачувати зароб ітну плату,
розмір якої має забезпечувати нормальне відтворення робочої сили;
— дотримуватися норм трудового законодавства;
— своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні податки;
— забезпечувати виконання встановлених стандартів якості продукції.
Другий рівень — рівень розвитку партнерських
внутрішньофірмових відносин передбачає безпосереднє врахування інтересів працівників на основі переговорного процесу. На додаток до дотримання перерахованих вище базових зобов'язань цей рівень гарантує надання працівникам набору пільг та соціальних послуг:
— інвестиції в людський капітал: у професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу, в удосконалення організації та
змісту праці, в охорону праці та здоров'я працівників;
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— соціальні інвестиції: поліпшення пенсійного та
житлового забезпечення, програми, спрямовані не на
самого працівника, а на членів його родини.
Третій рівень — це зовнішнє середовище по
відношенню до окремої корпорації, але не до бізнесспільноти в цілому. Він охоплює програми і напрями
діяльності, сфера дії яких виходить за межі підприємства. Об'єктом соціальних інвестицій в даному випадку стають населення територій або окремі його
категорії, де розгортається діяльність корпорації.
Сюди потрапляють усі благодійні програми і частково програми, націлені на створення сприятливих
умов діяль но сті компані ї, що даю ть "супутній
ефект", наприклад, вкладення в транспортну інфраструктуру регіону, благоустрій території, в культуру, освіту.
Для тако г о ро зширення сфери со ці аль но ї
відповідальності бізнесу в Україні необхідно формувати партнерські відносини з державою на всіх
рівнях — від місцевої до центральної влади, а також
всередині бізнес-спільноти.
Соціальна відповідальність в найбільш широкому розумінні передбачає участь останнього в розробці та проведенні державної соціально-економічної політики, спрямованої на сталий розвиток [1; 4;
7].
У роботі [5] пропонується сучасна модель відносин між владою і бізнесом, яка характеризується
трьома відокремленими зонами їх взаємодії —
"білої", "чорної" і "сірої".
"Біла" зона включає формальну практику: регулювання податкових відносин, адміністративне та
економічне регулювання бізнесу (реєстрація, ліцензування, контроль і примус до виконання встановлених норм тощо), конкурси з розподілу державних
замовлень; "чорна" зона — це неформальна, зазвичай кримінальна практика, перш за все корупція;
"сіра" зона охоплює неформальні побори з бізнесу,
безпосередньо не пов'язані з корупцією, і неформальний торг самого бізнесу з владою з приводу умов
свого функціонування.
Відносини в "сірій" зоні засновані на виконанні
владою своїх публічних функцій і на взаємній зацікавленості сторін у виживанні на території регіону.
Інструментом досягнення інтересів підприємця стає
добровільний або добровільно-примусовий внесок у
фінансування територій його перебування. При цьому саме "сіра" зона відображає специфічні особливості сучасної української економіки, зумовлені діючою системою міжбюджетних відносин і необхідністю вирішення місцевих проблем.
Взаємовідносини влади і бізнесу в рамках "сірої"
зони характеризуються [5, с. 120—121]:
— переплетенням формальних і неформальних
норм і правил при визначальній ролі останніх;
— нелегальним характером неформальних відносин, коли накладення на бізнес додаткових зобов'язань безпосередньо не пов'язане з корупцією чиновників;
— використанням нелегальних відносин представниками органів влади для реалізації своїх публічних функцій.
Деформалізація правил у сфері взаємодії влади і
бізнесу фактично означає виведення цілого ряду їх
відносин в "чорну" та "сіру" зони.
Формування останньої розглядається в контексті
інституційної еволюції в напрямі деформалізації
правил, в ході якої формальні правила значною
мірою заміщуються неформальними і вбудовуються
в неформальні відношення [5]. "Сіра" зона характеризується тим, що в її межах влада намагається реалізовувати свої функції в обхід чинного законодавства.
Тому при вирішенні проблеми соціально відпові-
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дальної поведінки бізнес-структур та перспективи
його розвитку необхідно враховувати зазначений аспект проблеми.
В Україні на сьогодні в першу чергу необхідно вирішувати завдання базового рівня соціальної відповідальності, значна частина яких відноситься до сфери оплати праці. Недостатній для нормального
відтворення робочої сили рівень заробітної плати
працівників є найбільш гострою проблемою соціально - трудо во ї сфери на б і ль шо сті ві тчизняних
підприємствах.
У числі пов'язаних проблем слід назвати необгрунтовано диференціацію заробітної плати, нерегулярність і непередбачуваність процесу її індексації,
непрозорість системи винагороди.
Серед інших завдань базового рівня соціальної
відповідальності, які потребують невідкладного вирішення, слід назвати:
— відхід від сплати податків, у тому числі соціальних (через тіньові виплати), що підриває соціальну захищеність працівників;
— недотримання норм трудового законодавства;
— низькі гарантії збереження робочого місця.
Завдання наступного рівня соціально відповідальної поведінки пов'язані з тим, що жорсткі відносини роботодавців і працівників превалюють, над
партнерськими.
Відсутній контроль за якістю і структурою внутрішньофірмових соціальних програм з боку їх споживачів (працівників). Існують суб'єктивізм розподілу нефінансових благ і пільг, нерівність в охопленні
соціальними програмами різних категорій персоналу. Вимоги розширити сферу соціально відповідальної поведінки за рамки базового рівня і тим більше
вивести його за межі корпорації на сьогодні викликають протестні настрої з боку і працівників, і
підприємців.
Перші вважають, що ступінь їх соціальної захищеності сьогодні недостатній для того, щоб реалізовувати соціальні програми, безпосередньо не орієнтовані на персонал підприємств. Другі при виборі
напрямів соціальних інвестицій воліють ті з них, які,
мають яскраво виражений демонстраційний ефект,
можуть принести громадський резонанс [6; 7].
Таким чином, в українських умовах становлення, соціальної відповідальності бізнесу є тривалим
процесо м, що про ті кає суперечливо наві ть у
найбільш розвинених і благополучних регіонах.
ВИСНОВКИ
Головною причиною підвищення уваги до розвитку соціальних функцій бізнесу є перегляд традиційних поглядів на концепцію соціальної політики, на
розширення кола її суб'єктів. Іншою причиною необхідності розробки концепції соціальної відповідальності бізнесу є глобалізація економіки, що посилюється впливом великих компаній на економічний розвиток.
Раніше бізнес брав переважно фінансову участь
у вирішенні соціальних проблем, сплачуючи податки та сприяючи реалізації благодійних програм, коли
конкретні механізми задоволення соціальних потреб
залишалися прерогативою держави і інститутів громадянського суспільства, а тепер в найбільш розвинених країнах були вироблені досить високі стандарти соціальної захищеності населення, пов'язані з не
менш високим рівнем державних соціальних витрат:
сьогодні через державний бюджет в промислово розвинених країнах перерозподіляється до половини
ВВП, У цих умовах бізнес повинен стати рівноправним партнером держави і нести з ним відпо відальність за соціальний розвиток населення.
Виділяють такі рівні соціальної відповідальності
бізнес-структур: базовий рівень, який відображає
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модель "компанії власників"; другий рівень — рівень
розвитку партнерських внутрішньофірмових відносин передбачає безпосереднє врахування інтересів
працівників на основі переговорного процесу; третій
рівень — це зовнішнє середовище по відношенню до
окремої корпорації, але не до бізнес-спільноти в
цілому.
Сучасна модель відносин між владою і бізнесом
характеризується трьома відокремленими зонами їх
взаємодії — "білої", "чорної" і "сірої". Ці зони взаємодії докладно розглянуто в цій статті.
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WATER CONSERVATION UKRAINE AS PART OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICIES
TO IMPROVE QUALITY OF LIFE

У статті розглянуто актуальну складову ефективності державної політики в покращенні якості життя населення в українському суспільстві, а саме: збереження водних ресурсів України, що є найважливішим чинником зміцнення здоров'я нації.
The article reviews current component effectiveness of public policy in improving the quality of life of
Ukrainian society, namely water conservation Ukraine, which is the most important factor in strengthening the
nation's health.
Ключові слова: ефективність, здоров'я, питна вода, збереження водних ресурсів, раціональне використання, міжнародна спільнота, економічна продуктивність, соціальне благополуччя.
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За визначенням, державна політика — дії системи
органів державної влади згідно з визначеними цілями,
напрямами, принципами для розв'язування сукупності
взаємопов'язаних проблем у певній сфері суспільної
діяльності [4].
Вироблення державної політики є послідовним процесом формування гуманітарної, соціальної, економічної складових, які логічно поєднуються і доповнюють
одна одну.
Отже, ефективність державної політики полягає в
поліпшенні якості життя громадян, у гарантуванні соціальної стабільності, забезпеченні національної безпеки країни.
Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187,
передбачено проведення структурних змін в економічному та соціальному житті країни шляхом підвищення
ефективності державного управління, модернізації базових галузей економіки, формування сприятливого
економічного середовища для розвитку бізнесу та приватної ініціативи [3].
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Активізація розвитку національної економіки в
свою чергу сприятиме підвищенню соціальних стандартів та рівня добробуту громадян, збільшенню
кількості робочих місць.
Окрім перерахованих, одним із дієвих стимулів щодо
мотивації підвищення власного життєвого рівня, а внаслідку і держави, є здоров'я нації, що визнається в Україні найвищою соціальною цінністю і можливе за наявності у достатній кількості якісних харчових продуктів та питної води [1]. Оскільки усім відомо, що нерідко питання здоров'я відноситься на інший план допоки хвороба не "підкаже", що це найнеобхідніша складова життя.
Через те, що людина приблизно на 80 відсотків складається з води, значної актуальності набуває складова
ефективності державного управління у питаннях збереження водних ресурсів України. Відомо, що вода —
це життя, тому великі міста, як правило, побудовані поблизу річок.
Питання ефективності в галузі державного управління активно розглядаються провідними науковцями
сучасної управлінської науки. Зокрема, теоретико-ме-
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здійснення консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель і рекультивації порушених зеПоказники Показники Показники
мель та проведення робіт, спрямованих на
Показники
2010 року
2011 року
2012 року
боротьбу з опустелюванням.
(фактичні)
(очікувані)
(прогноз)
Згідно з Енциклопедією державного
Викиди забруднюючих речовин стаціонарними
4,13
4,48
4,62
управління: державна політика у сфері
джерелами, млн тонн
охорони громадського здоров'я — чітко
Загальне відведення зворотних вод, у тому числі
8141
8650
9160
виражена орієнтація на забезпечення здозабруднених, млн куб. метрів
1744
1780
1820
ров'я і рівноправності у всіх областях дертодологічні засади формування державно-управлінсь- жавної політики, а також відповідальність за наслідки
ких рішень, оптимізація взаємодії політичного керівниц- для здоров'я. Головною метою державної політики у
тва та державного управління в умовах модернізації сфері охорони громадського здоров'я визначено ствополітико-адміністративної системи України, застосу- рення сприятливого навколишнього середовища, що
вання системного підходу в державному управлінні, дозволяє людям вести здоровий спосіб життя [5].
Головною складовою державної політики у сфері
впливу євроінтеграції на соціально-економічне та політичне становище України, архетипів і соцієтального в охорони громадського здоров'я є зміцнення здоров'я
державі і суспільстві, їх взаємодії та взаємовпливу, ста- — процес, що дозволяє кожній людині і всій громаді
новлення й розвитку соціально-ціннісних засад держав- підсилити контроль за факторами, що визначають здоного управління в Україні розглянуто у працях Афоні- ров'я, і в такий спосіб поліпшити здоров'я. Це одна з
на Е.А., Бакуменка В.Д., Козакова В.М., Латиніна М.А., визначальних концепцій сучасної охорони здоров'я, що
Мартиненка В.М., Ребкала В.А., Серьогіна С.М., Сурмі- вказує на центральну роль безпосередньо людини в
на Ю.П., Токовенко В.В., Чернецького Ю.О. та багать- створенні потенціалу для зміцнення здоров'я і довголіття.
ох інших.
Тому важливо враховувати думку громади при прийПитання політико-управлінської еліти України як
носія національної ідеї, соціальної відповідальноті полі- нятті окремих рішень, які можуть призвести до забрудтико-управлінської еліти за умов демократизації управ- нення водоносних артерій України. Особливо з огляду
ління в Україні, національної свідомості і громадянсь- на те, що однією із цілей та завдань Державної програкої позиції особистості в сучасному українському сус- ми економічного і соціального розвитку України на 2012
пільстві досліджено у працях Крюкова О.І., Пірен М.І., рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки було
визначено покращення стану навколишнього природноСурай. І.Г. та ін.
Однак проблеми збереження водних ресурсів Украї- го середовища та забезпечення екологічно збалансовани як складової ефективності державної політики в по- ного використання природних ресурсів.
Відомо, що закон пріоритетності соціальних цілей,
ліпшенні якості життя громадян залишаються недостатголовним завданням проголошує постійне підвищення
ньо розглянутими.
Метою даної статті є усвідомлення важливості збе- якості життя членів суспільства, їх добробуту, соціальреження водних ресурсів України, як мотиваційного ас- ного самопочуття, безперервне вдосконалення спосопекту підвищення рівня життя, оскільки ціною за ката- бу життя. Усвідомлення цієї закономірності привело
строфічне забруднення водних артерій України може цивілізовані країни до побудови соціальної держави
бути здоров'я нації. Вода, в противагу нафті чи газу, є [4].
У процесі життєдіяльності людини невідворотнім є
необхідною складовою людського існування і катастрофічне забруднення підземних водоносних горизонтів і все більше забруднення природних вод, що видно з табназемних артерій неминуче призведе до втрати тих уні- лиці 1, де показники викидів забруднюючих речовин стакальних умов, які подарувала Україні природа. До того ціонарними джерелами за три прогнозовані роки з 2010
ж інвестиційно привабливою може бути тільки еколо- до 2012 року збільшилися на 0,49 млн тонн. Об'єм забруднених вод за цей період прогнозовано зростає на 76
гічно надійна країна.
Гідросфера, або водна оболонка землі, лише на 2% млн куб. метрів.
Одним із основних завдань Загальнодержавної
складається з прісної, придатної для пиття води, прицільової програми "Питна вода України" було визначечому з них близько 1% складають льодовики.
Ще декілька десятиліть тому не було необхідності но будівництво та реконструкцію водозабірних споруд
розглядати питання якості питної води. Починаючи з із застосуванням новітніх технологій та обладнання,
2005 року це питання в Україні розглядається на найви- зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості
щому рівні [2], що говорить про катастрофічне зменшен- води від встановлених вимог (першочергово Дніпропетня якісної питної води та можливе вичерпання її запасів. ровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська,
У проекті Державної програми економічного і со- Одеська та Черкаська області) (табл. 1).
Порівняємо прогнозовані обсяги фінансування Заціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки ситуацію у сфері охо- гальнодержавної цільової програми "Питна вода Україрони навколишнього природного середовища загалом ни" з фактичними (табл. 2).
У планах заходів з виконання Державної програми
охарактеризовано як загрозливу. Водокористування
здійснюється переважно нераціонально, практично всі активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки на
поверхневі водні джерела і грунтові води забруднені, виконання Загальнодержавної цільової програми "Питстан земельних ресурсів близький до критичного — на на вода України" фактично передбачено (табл. 3).
При порівнянні таблиці 2 та таблиці 3 бачимо, що з
всій території України поширені процеси деградації земель. Загальний обсяг накопичених відходів становить прогнозованих 273,5 млн грн. на виконання Загально35 млрд тонн, включаючи 2 млрд тонн небезпечних державної цільової програми "Питна вода України" з
Державного бюджету кошти не виділялись, тоді як обвідходів [9].
Навколишнє природне середовище потребує охоро- сяг фінансування цієї програми іншими джерелами сутни земель та збереження природних вод (поверхневих, тєво зменшено: 272,5 млн грн. у 2013 році з прогнозовапідземних, морських), раціональне використання вод- них 460,3 млн грн., та 311,7 млн грн. з прогнозованих
них ресурсів та забезпечення раціонального викорис- 524,0 млн грн. у 2014 році.
Не слід забувати, що одна шоста частина земної кулі
тання надр шляхом запобігання зростанню антропогенного впливу на екосистему басейнів Азовського і Чор- страждає від недостатньої кількості питної води.
Українці ж "розбалувані" сприятливим екологічним
ного морів, річок та водойм, оцінки такого впливу та
проведення робіт із геологічного вивчення надр, кліматом, наявністю в достатній кількості необхідних
Таблиця 1. Показники викидів забруднюючих речовин
та водовідведення
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Усього

У тому числі за роками

Обсяг
фінансування
(млн грн.)

Інші
Державний Джерела
джерела
бюджет фінансування

Таблиця 2. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

2011

2012

2013

2014

2015

3004,3

200,7

238,2

273,5

312,8

346,4

6467,4

349,5

408,1

460,3

524

9471,7

550,2

646,3

733,8

836,8

для життя природних ресурсів не помічають своїх переваг і не зберігають своїх природних ресурсів, тому
важливо виховувати культуру дбайливого ставлення до
природних ресурсів України.
І в цьому контексті не зменшується важливість праць
сучасних науковців [8], які попереджають, що "…нам не
варто сподіватися, що хтось — Росія, США, Євросоз —
побудують нам демократичну державу. … Це справа
нашого народу, нашої еліти" (табл. 4).
Однією із важливих складових неуваги до реального стану речей щодо збереження водних ресурсів України можна вважати результати опитувань, проведені
Центром ім. О. Разумкова (див. табл. 4).
Міжнародна спільнота також наголошує на обмеженості та вразливості водних ресурсів земної
кулі [6]. У 1993 році резолюцією № А/RES/47/193
на 47 сесії Генеральної Асамблеї ООН враховуючи,
що ступінь в якому освоєння водних ресурсів сприяє
економічній продуктивності і соціальному благополуччю не отримує широкого визнання, хоча вся економічна і соціальна діяльність в значній мірі залежить від постачання прісної води і її якості та, враховуючи також, що по мірі розширення економічної діяльності багато країн опиняються в умовах го-

2016

2017

2018

2020

326,54

326,54

326,54

326,54

570

831,1

831,1

831,1

831,1

916,4

1157,64

1157,64

1157,64

1157,64

Таблиця 3. Обсяги та джерела фінансування
Загальнодержавної цільової програми "Питна вода
України" на 2013—2014 роки
Джерела
фінансування
Державний
бюджет
Інші джерела
Усього

Обсяг
фінансування
(млн грн.)

В тому числі
за роками
2013
2014

--

--

--

584,2
584,2

272,5
272,5

311,7
311,7

строї нехватки води і у зв'язку з цим стикаються з
перешкодами на шляху економічного розвитку, запроваджено проведення Міжнародного дня водних
ресурсів, який відзначається 22 березня кожного
року.
Також резолюцією рекомендовано в цей день проводити заходи, присвячені підвищенню усвідомлення
громадськістю важливості збереження водних ресурсів
та раціонального їх використання, привернення уваги
до проблем якості питної води.
У зв'язку з цим було вирішено щорічно зосереджувати увагу на одній конкретній темі.

Таблиця 4. Наскільки сильно впливають на прийняття рішень правлячою елітою України такі особи та інститути (%)
Впливають

Скоріше
впливають

Скоріше не
впливають

Не
впливають

Важко
відповісти

Керівники найбільших
80,7
фінансово-промислових груп
(олігархи)

19,3

0,0

0,0

0,0

Росія в особі керівництва і
бізнес-структур

31,3

61,8

49

0,0

2,0

США в особі їх керівництва
і бізнес-структур

25,0

59,7

13,2

0,7

1,4

Силові структури

22,1

53,1

18,6

3,4

2,8

Політичні партії

17,2

51,0

29,7

1,4

0,7

Кримінальні структури

9,8

46,9

27,3

7,0

9,0

Засоби масової інформації

9,0

30,3

47,6

12,4

0,7

Країни ЄС в особі їх
керівництва та бізнесструктур

7,6

55,9

33,8

0,7

2,0

Експерти (політологи,
аналітики та ін.)

4,1

30,3

48,3

15,2

2,1

Церква

2,1

20,7

48,3

24,8

4,1

Представники наукової і
творчої інтелігенції

0,7

7,6

44,4

45,1

2,2

Неурядові організації

0,0

17,7

53,1

31,7

3,5

Профспілки

0,0

11,0

45,5

40,0

3,5

Рядові громадяни

0,0

3,5

14,8

76,8

4,9
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Так, 2012 рік пройшов під гаслом "Вода і безпека
харчування", 2013 рік передбачає заходи за темою:
"Співпраця: основи глобальних водних цілей".
У 2003 році Генеральна Асамблея своєю резолюцією
№ A/RES/58/217 оголосила період 2005 — 2015 років,
починаючи з Міжнародного дня водних ресурсів 22 березня 2005 року, Міжнародним десятиріччям дій "Вода
для життя".
Визначальною є також третя доповідь ООН про глобальне використання водних ресурсів: "Вода в світі, що
змінюється", підготовлена за координації Всесвітньої
програми з оцінки водних ресурсів (WWAP) та офіційно оприлюднена у 2009 році [7].
У документі наголошується на необхідності термінових дій задля уникнення глобальної водної кризи,
викликаної нестачею водних ресурсів. Згідно з оприлюдненими даними, до 2030 року 47% населення світу житиме в районах з високим навантаженням на водні ресурси.
Не слід забувати, що 16% населення Східної Європи живе у будинках без водопроводу. У сільських районах цього регіону без водопроводу проживає більше половини населення.
Варто згадати, що у 2008 році ООН було запропоновано внести проблему нестачі прісної води в багатьох
регіонах світу в список найважливіших у 2008 році.
На думку вчених Тихоокеанського інституту (штат
Каліфорнія) очолюваних Пітером Глейком, проблема
вичерпності запасів нафти є другорядною для людства
у порівнянні з загрозою зменшення запасів прісної води.
Слід врахувати, що найнебезпечнішим для людства
є хімічне забруднення підземних вод, оскільки відомо,
що водоносні горизонти не мають кордонів.
Викликають занепокоєння проблеми комунальної
сфери. Зношеність мереж водопостачання, відсутність
або неефективність водоочисних споруд. При транспортуванні до споживачів втрачається значна кількість питної води. Крім неефективного та безвідповідального
використання водних багатств України, це ще призводить до "просідання" грунтів і може викликати руйнування споруд.
Значна частина забруднених стоків скидається у
річки. В результаті чого вода у річках стає непридатною
навіть для купання.
Отже, враховуючи вищевикладене та соціальну значущість питання збереження якості підземних водоносних горизонтів та наземних водних артерій України,
можна зробити висновок, що найпершою передумовою
ефективності державної політики в поліпшенні якості
життя громадян є збереження здоров'я нації.
Серйозною загрозою цьому, в умовах, коли людство
стрімко наближається до вичерпання природних ресурсів, може бути нестача питної води. В таких умовах
вирішальною перевагою щодо збереження унікальних
вод України може бути відчуття потреби екологічного
збереження цих водних багатств. Питання безпеки водних ресурсів України потребують уваги з боку української держави і залежать від усвідомлення важливості
вирішення питань водних ресурсів та необхідності практичного і законодавчого захисту унікальних можливостей, подарованих нам природою.
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У статті розглянуто критерії та методичні підходи до оцінки соціальної безпеки України. Проведено
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сталий економічний розвиток України неможливий
без забезпечення належного рівня економічної безпеки, в тому числі окремої її складової — соціальної безпеки держави. Дуальність, полівекторність та мультифункціональність діяльності в сфері забезпечення належного рівня соціальної безпеки вимагає з одного
боку, спрямування зусиль на власне забезпечення високої ефективності роботи самої системи, а з другого,
цього не можливо зробити без забезпечення належного рівня, якості, безпеки життя громадян держави. Діалектична єдність цих двох компонентів обумовлює необхідність їх розгляду як єдиного цілого, з виокремленням найбільш значущих інтересів в цій сфері, визначенні
потенційних та реальних загроз, і формування на їх основі критеріїв оцінки рівня соціальної безпеки, які на
нашу думку, мають виступати орієнтирами та цільовими дороговказами щодо розвитку та підвищення функціонування системи забезпечення соціальної безпеки в
цілому. Досвід провідних країн свідчить, що досягнення необхідного рівня та якості життя, забезпечення
творчого та продуктивного довголіття населення не
можливе без формування фізичної культури особистості та суспільства загалом, застосування засобів галузі для вирішення оздоровчих завдань. На жаль, в Україні ще не сформовано дієвої системи фізичної культури і спорту, яка могла б з успіхом розв'язувати завдання щодо забезпечення соціальної безпеки країни в
частині нівелювання тих загроз, які пов'язані з забезпеченням фізичного, духовного, продуктивного здоров'я населення, що вимагає розробки відповідного науково-теоретичного підгрунтя для її формування.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД ТА
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку науки державного
управління досі тривають етимологічні пошуки щодо
визначення поняття "соціальна безпека". Так, під поняттям "соціальна безпека" розуміється такий стан розвитку держави, при якому держава здатна забезпечити
гідний і якісний рівень життя населення незалежно від
впливу внутрішніх та зовнішніх загроз [11], або "…. це
безпека людини, суспільства і держави від внутрішніх і
зовнішніх загроз" [12], або "… стан суспільства, в тому
числі всіх основних сфер виробництва, соціальної сфери, охорони внутрішнього конституційного порядку,
зовнішньої безпеки, культури, при якому забезпечується номінальний рівень соціальних умов та соціальних
благ — матеріальних, санітарно-епідеміологічних, екологічних, психологічних тощо, що визначають якість
життя людини і суспільства в цілому та гарантується
мінімальний ризик для життя, фізичного та психічного
здоров'я людей [13]. Законодавцем визначено [10], що
основними загрозами в сфері соціальної безпеки є невідповідність програм реформування економіки країни
і результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам, неефективність державної політики щодо
підвищення трудових доходів громадян, подолання
бідності та збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення, криза системи охорони здоров'я і соціального захисту населення, і як, наслідок, небезпечне погіршення стану здоров'я населення, поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб, загострення демографічної кризи тощо. Слід відзначити,
що законодавцем до цього переліку загроз не віднесено кризу розвитку фізичної культури і спорту, що
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свідчить про недооцінку ролі і значущості галузі в системі забезпечення соціальної безпеки країни.
Важливим з точки зору визначення відповідних пріоритетів, на основі яких буде формуватись соціальна політика держави є окреслення національних, життєвих,
державних, суспільних тощо інтересів в сфері забезпечення соціальної безпеки країни. Так, в законі [10] знаходимо, що основними напрямами державної політики
в сфері соціальної безпеки є істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне підвищення життєвого рівня населення, передусім на основі
піднесення вартості оплати праці тощо, створення умов
для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві, збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу країни, подолання кризових демографічних процесів, створення
ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного та духовного здоров'я, ліквідації алкоголізму, наркоманії, інших негативних явищ тощо. Знову ж таки відзначимо, що виходячи
з даного переліку державою не вбачається необхідним
віднесення до пріоритетів формування фізичної культури особистості, розвиток спорту як необхідної складової соціальної безпеки країни.
Під системою забезпечення соціальної безпеки розуміють комплекс організаційних структур, засобів,
скоординованих дій і заходів, що здійснюються з метою
розробки та реалізації стратегії соціальної безпеки та
цілеспрямованих рішень щодо захисту життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави від
внутрішніх і зовнішніх загроз [13].
Дослідження наукових напрацювань в сфері соціальної безпеки засвідчило, що даною проблематикою
займаються науковці в галузях державного управління,
соціології, географії, економіки, політології тощо, які
розглядають відповідні аспекти цієї багатогранної проблеми з позицій певної галузі знань. Так, дослідженню
змісту компонентів та методологічних підходів до оцінки рівня та якості життя людини, визначенню системи
індикаторів для оцінки здоров'я громадян, методологічним аспектам оцінки та забезпечення розвитку людського капіталу присвячено низку праць [1, 3, 6, 7], у яких
не розглядається як складова системи забезпечення
соціальної безпеки галузь фізичної культури і спорту,
що, на нашу думку, обумовлює актуальність обраного
напряму дослідження.
Виокремлення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Зважаючи на завдання дослідження, нами
будуть досліджені методологічні підходи до вибору критеріїв та оцінки рівня забезпечення соціальної безпеки
та визначено критеріально-оціночний комплекс розвитку фізичної культури і спорту в системі оцінки рівня соціальної безпеки України.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою нашої роботи є визначення критеріїв оцінки розвитку фізичної культури і спорту, як комплексу
критеріїв в системі оцінки рівня соціальної безпеки України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Теорія і практика науки містить надзвичайно ємний
інструментальний арсенал оцінки рівня розвитку певного явища, процесу, тенденцій його змін, способів узагальнення й обробки. Слід відзначити, що намагання
звести усе різноманіття методів оцінювання до формули "ефективний — не ефективний" та визначити так звану "загальноприйняту" методику оцінювання будь якого явища, в тому числі і рівня соціальної безпеки, на
нашу думку, призведе до не можливості дотримання
низки умов, а саме: адекватного відображення дійсності,
гнучкості, точності, прогнозованості тощо. Будь-яка
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методика має у повній мірі відображати специфіку вимірюваного явища, бути спрямована на вирішення спеціалізованих завдань оцінки, бути доступною та процесуально обгрунтованою, що власне й обумовлює необхідність наявності усього методичного різноманіття
та подальшого його удосконалення з більш глибокою
спеціалізацією та диференціацією для вирішення відповідних завдань оцінювання.
Групування методів оцінювання соціальної безпеки
здійснюють за такими блоками: блок загальнонаукових
і спеціальних методів — діалектичний метод пізнання
процесів і явищ, структурно-функціональний метод,
метод теоретичного узагальнення та класифікації соціальних детермінант тощо; блок аналітичних методів —
методи економіко-статистичного, системного аналізу,
методи індексного та факторного аналізу, методи математичної статистики тощо; блок програмно-цільових
методів — методи економіко-математичного моделювання та програмування, методи прогнозування, цільові
методи та методи декомпозиції складових безпеки тощо;
блок соціологічних методів — методи моніторингу, методи експертної оцінки, методи аналізу й обробки сценаріїв тощо; блок конструктивних та оптимізаційних
методів — методи оптимізації, теоретико-ігрові методи, методи теорії нейронних мереж тощо [2]. На нашу
думку, діючі методика оцінки економічної безпеки [11]
(в тому числі і соціальної) та методика визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного
розвитку регіонів [4] дозволяють у повній мірі вирішувати завдання оцінювання рівня соціальної безпеки за
показниками статики і динаміки, за окремими критеріями, комплексно, на відповідних рівнях узагальнення
та територіальної визначеності. Надзвичайно актуальним в даному контексті є визначення критеріїв (індикаторів), за якими здійснюється оцінювання рівня соціальної безпеки, а також системи найбільш доступних та
інформативних індикаторів рівень значень яких залежить від рівня розвитку фізичної культури і спорту, і
власне характеризує його, які можуть бути покладені в
основу визначення комплексного показника розвитку
фізичної культури і спорту, як складової визначення
соціальної безпеки України.
На думку дослідників [13], розробка системи соціально-економічних показників соціальної безпеки має
відбуватись у три етапи: перший етап, це етап створення вихідної сукупності показників соціальної безпеки;
другий етап — це вибір з цієї сукупності показників тих,
які найбільш повно відповідають завданням дослідження
та характеризують досліджуване явище; третій етап — це
етап виокремлення показників, що є найбільш важливими для характеристики соціальної безпеки. Проведена оцінка соціальної безпеки на основі відповідних показників має створити необхідне підгрунтя для визначення стану соціальної безпеки, виявлення тенденцій
розвитку негативних явищ, і на основі якої, мають бути
розроблені заходи для стимулювання процесів, в яких
суспільство зацікавлено, обмеження явищ, що несуть в
собі загрозу, чи стабілізації умов, які в цілому можуть
відповідати актуальним соціальним потребам [13].
Діюча методика [11] визначення стану соціальної та
демографічної безпеки України передбачає застосування таких індикаторів: частка населення із сукупними
витратами, які нижче 75% медіанного рівня сукупних
витрат (рівень бідності); частка населення із середніми
сукупними витратами на одну особу на місяць, які нижче прожиткового мінімуму; відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму; відношення мінімального розміру пенсій до прожиткового мінімуму; відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогосподарств до індексу споживчих цін; відношення сукупних витрат 10% найбільш забезпеченого населення
до 10% найменш забезпеченого; частка витрат на харчування у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств; рівень безробіття (за методоло-
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гією МОП); рівень тривалого безробіття у працездатному віці; наявність житлового фонду в середньому на
одну особу; кількість уперше зареєстрованих випадків
захворювань на 100 осіб; обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я; обсяг видатків зведеного
бюджету на освіту; охоплення випускників 9-х класів
повною середньою освітою; очікувана тривалість життя при народженні; коефіцієнт дитячої смертності; коефіцієнт природного приросту; сумарний коефіцієнт народжуваності населення; чистий коефіцієнт відтворення населення; коефіцієнт старіння; демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне. Як
бачимо, діючі індикатори спрямовані на визначення
рівня та якості життя населення, часткового і за непрямими критеріями характеризують рівень здоров'я населення та спосіб його життя, що власне не дозволяє повною мірою визначити ступінь загроз, їх динаміку впливу на рівень соціальної безпеки. Також, у чинній методиці не враховуються показники рівня розвитку фізичної культури і спорту, хоча вони найбільш повно можуть
охарактеризувати деякі із досліджуваних явищ.
Широко розповсюдженими у світовій практиці для
визначення явищ соціальної безпеки є показники, які
характеризують: бідність — чисельність людей, які живуть нижче рівня бідності, що існує в ЄС/ОЕСР;
нерівність — нерівність у доходах, відношення найбагатших 20% населення до найбідніших 20%; соціальна
патологія — кількість вбивств скоєні чоловіками на 100
тисяч населення, кількість самогубств на 100 тисяч населення за гендерною належністю, кількість злочинів
пов'язаних з наркотиками, зареєстровані випадки гвалтування серед повнолітніх, кількість хворих на СНІД,
очікувана тривалість життя при народженні, чисельність
людей які, як очікується, не доживуть до 60 років,
смертність при пологах, чисельність породіль віком від
15 до 19 років, кількість розлучень відносно шлюбів,
чисельність одиноких матерів тощо [8].
Великої уваги з боку фахівців приділяється визначенню компонентів, на основі яких можна визначати рівень
та якість життя населення, як складової соціальної безпеки. Так, компоненти утворюються окремими елементами, до яких відносять: довгострокові цінності — довге
життя, гарне здоров'я, продовження роду, міцна родина, високий інтелект, матеріальне багатство, соціальна
захищеність; поточні потреби — фізіологічна потреба в
товарах і послугах, потреба в житлі, особиста безпека;
середовище проживання — повітря, водний басейн; соціальна інфраструктура — охорона здоров'я, освіта, сфера послуг [5]. Також робляться спроби визначити спосіб
життя населення, який значною мірою впливає на динаміку та стан показників соціальної безпеки України.
Так, спосіб життя населення пропонується визначати
за такими компонентами та їх показниками: форми
проведення вільного часу, активний відпочинок та туризм — санаторії та пансіонати з лікуванням, кількість
дітей, що відпочивали, кількість туристів, санаторно-курортний відпочинок та оздоровлення; культура та духовність — забезпечення населення закладами культури, випуск книжок, журналів і газет, культурно-масові
заходи; раціональне харчування — якість продуктів харчування, споживання продуктів харчування у домогосподарствах; антисуспільна поведінка — кількість членів
домогосподарств, які палять, уживання психоактивних
речовин і захворювання, що з ним пов'язані (хронічний
алкоголізм), кількість зареєстрованих злочинів, уживання психоактивних речовин і захворювання, що з ним
пов'язані (наркоманія) [6]. В цьому контексті слід зазначати, що дослідниками встановлено [7], що стан здоров'я незначною мірою залежить від освітнього рівня
населення, а залежить в першу чергу від рівня життя,
умов праці, культури здоров'я тощо. Також встановлено, що здоров'я може впливати на економічні показники через підвищення продуктивності праці, збільшення
пропозиції робочої сили, покращення вмінь і навичок у
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результаті інтенсивнішого навчання, збільшення заощаджень для інвестицій у фізичний та людський капітал, і водночас, здоров'я населення залежить від таких
соціально-економічних факторів: рівень достатку, охорона здоров'я, спосіб життя, генетичні фактори (спадковість), навколишнє середовище тощо [3]. Таким чином, проведений аналіз хоча й обмеженої кількості наукових праць дозволив встановити, що невід'ємним компонентом оцінки соціальної безпеки є індекс людського розвитку, спосіб та рівень життя, здоров'я індивіда.
На нашу думку, спірним моментом є віднесення до домінуючих факторів (інтересів), на основі яких формуються компоненти і показники оцінки соціальної безпеки
економічного та правового характеру (соціальної патології) без врахування суб'єктивно-рефлексивного, культурологічного, мотиваційно-поведінкового компонентів, адже високий рівень життя не обумовлює його
якість, високий рівень доходів та статків не обумовлюють ведення індивідом здорового способу життя та не є
фактором превентивного впливу щодо прояву соціальних патологій тощо. Отже, запропоновані шляхи формування компонентів оцінки соціальної безпеки, з одного боку, спрямовані на визначення рівня освіти та системи охорони здоров'я, яка своєю метою має вже боротьбу із наслідками (хворобами), а не причинами, а з
другого, економічний рівень життя, який створює можливості щодо підвищення якості життя, але за умови
належного духовного, інтелектуального, фізичного
розвитку людини. Саме в цій площині віднесення рівня
розвитку фізичної культури і спорту до компоненти
оцінки соціальної безпеки вбачається необхідним.
Згідно з діючим Законом України "Про фізичну
культуру і спорт" показниками стану розвитку фізичної культури і спорту є: показники рівня фізичного здоров'я різних груп населення; залучення громадян до занять масовим спортом; залучення інвалідів до занять
фізкультурно-спортивною реабілітацією; залучення
дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах; досягнень спортсменів України на змагання відповідних рівнів; забезпеченості кадрами сфери фізичної
культури і спорту; фінансового та матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
створення умов для доступу інвалідів до спортивних
споруд [9]. На нашу думку, вищеозначені показники не
дають можливості об'єктивно та всебічно оцінити рівень
розвитку фізичної культури в цілому, а зокрема за окремими підсистемами галузі, адже висвітлюють кількісні
характеристики процесів, а не якісні перетворення, їх
динаміку та стан на певному проміжку часу.
Діючий перелік індикаторів розвитку фізичної культури і спорту за окремими напрямами роботи необхідно доповнити тими, які висвітлюють якісні процеси розвитку і стану галузі та найбільшою мірою корелюють із
цінностями в сфері соціальної безпеки, а потенційні та
актуальні загрози у цій сфері можливо нівелювати засобами фізичної культури і спорту, а саме: кількість
учнівської молоді, що успішно склали нормативи фізичної підготовленості, кількість учнівської молоді, що перейшли до основної медичної групи із спеціальних медичних груп, кількість учнівської молоді, що мають задовільний фізичний стан, кількість підприємств, установ, організацій, в яких створені належні умови для
фізкультурно-оздоровчої роботи із працівниками, коефіцієнт ефективності використання спортивних споруд відповідних типів, кількість спортсменів, які внаслідок занять, змагань мають відхилення у стані здоров'я, в т.ч. травм тощо, кількість спортсменів (усіх вікових груп), що притягнуто до відповідальності за правопорушення, частка із доходів домогосподарств, що
витрачається на послуги фізичної культури і спорту,
кількість введених в дію спортивних споруд. Таким чином, оцінка за вище означеними індикаторами стану
розвитку фізичної культури і спорту дозволить охарак-
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теризувати стан і динаміку основних складових соціальної безпеки — рівня здоров'я відповідних вікових категорій населення, пріоритетів щодо способу життя, роботи з організацій превентивних заходів щодо соціальних патологій, криміналізації, дієвості заходів щодо
створення належної інфраструктури для оздоровлення та виховання нації тощо.
Таким чином, підводячи підсумки даного дослідження можна зробити висновки про те, що перспективним
та доцільним вважається включення до компонентів оцінки рівня соціальної безпеки інтегральну оцінку рівня
розвитку фізичної культури і спорту, що дозволить підвищити ефективність державного управління соціальною
безпекою та розвитком фізичної культури і спорту.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані
на розробку критеріїв ефективності діяльності галузі в
сфері забезпечення соціальної безпеки України, її оцінку, і на основі якої, розробляти перспективні напрями
удосконалення механізмів системи управління нею
тощо.
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У статті вивчено та проаналізовано процес обробки державного статистичного спостереження щодо
виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій з метою створення в подальшому інформаційної системи енергетичної статистики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформаційну система органів державної статистики України, зокрема енергетичної статистики, можна
охарактеризувати як недостатньо автоматизовану.
Тому важливим є створення і реалізація механізму для
інтеграції статистичних даних, що надходять від респондентів і, як наслідок, уникнення багатьох проміжних
етапів обробки інформації.
Згідно з законом України "Про державну статистику" інформаційна система органів державної статистики — це сукупність технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують процес збирання, накопичення, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації
[3].
Для розуміння того, що багато етапів здійснюється
вручну, надамо перелік етапів збирання статистичної
інформації:
1. Державний комітет статистики розробляє та розсилає обласним управлінням статистики чисті бланки
звітності (щомісячні, щоквартальні, річні та оперативні).
2. Обласне управління статистики розсилає форми
підприємствам і районним відділам статистики.
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Районний (міський) відділ статистики — це невеликі організаційні підрозділи, які відповідають за збирання даних. У міських управліннях статистики проводять збирання інформації тільки від промислових,
будівельних та інших організації. Збирання інформації
щодо сільського господарства проводиться шляхом
розсилання сільськогосподарським підприємствам
відповідних форм звітності, розроблених ДКС, у яких
містяться різні питання про продукцію, що виробляється підприємством (поголів'я худоби, вирощувані культури).
3. Зібрані дані відповідно до інструкцій і форм, надісланих ДКС, агрегуються на ПЕОМ і заносяться в таблиці.
4. Агреговані та зведені в таблиці дані надсилаються в обласні управління статистики, а також надаються
місцевому керівництву району. На обласний рівень передається лише 30 % зібраної статистичної інформації.
5. По закінченню збирання даних, які надходять з
районних і міських відділів статистики та від підприємств, статистична інформація з відповідних форм переноситься на комп'ютер і агрегується за допомогою автоматизованих процесів [1].

137

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Структура державного статистичного спостереження
щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій
Позначення
спостереження

Назва спостереження

Зміст спостереження

Підсумки роботи
електростанцій:
зведені таблиці за
типами електростанцій

Ф. Е-1 (зведена)

Техніко-економічні
показники роботи
електростанцій
потужністю 500 кВт і
більше

Ф. 6-тп (ес)

Звіт про виробництво
та реалізацію
промислової продукції

№ 1П-НПП (річна)

Відображає наявність
електростанцій, їх
потужність та
виробництво
електроенергії
Містить окремі технікоекономічні показники
діяльності
великопотужних
(500 кВт і більше)
електростанцій
Інформація про
малопотужні
електростанції
(електрогенераторні
установки): наявність
електростанцій та
виробництво
електроенергії

Джерело даних
Узагальнення даних за
формою № 6-тп (ес)
(річна) та другим
розділом форми № 1ПНПП (річна)

Розроблено автором на основі [4].

Отже, метою повинна бути автоматизація держав- ним Відділом ООН у співпраці з Групою Осло зі статисної статистичної діяльності.
тики енергетики та Межсекретаріатскою робочою групою зі статистики енергетики. Чорновий варіант IRES
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ був створений в Нью-Йорку 22—25 лютого 2011 року
Протягом останніх років на міжнародному і держав- [2].
ному рівні з'явилось багато нормативних документів, що
Міжнародні рекомендації для енергетичної статисрегламентують порядок збирання та обробки статистич- тики надають скомпільовані дані з повним набором реної інформації, що зумовлено необхідністю вдоскона- комендацій: починаючи з базових понять, визначень і
лення інформаційна система органів державної статис- класифікацій до джерел даних, стратегії збору даних,
тики.
енергетичних балансів, якості даних і статистичного
Зокрема переглянута система еколого-економічно- розповсюдження.
го обліку (СЕЕО). Перегляд ініційовано Статистичною
СЕЕО-Енергія розширює і конкретизує вказівки з
Комісією Організації Об'єднаних Націй (СК ООН) з обліку, включені в IRES.
метою підняти СЕЕО до рівня міжнародного статистичВ Україні протягом 2011—2012 років також з'явиного стандарту. Переглянута СЕЕО спирається на своїх лось багато нормативно-правових актів. Зокрема затпопередників: СЕЕО-2003 і СЕЕО-1993. Центральну ча- верджені Методологічні положення з організації дерстину планувалось завершити до лютого 2012 року. Ек- жавного статистичного спостереження в галузі енергеспериментальні рахунки для екосистем та розширення тики та форми державних статистичних спостережень.
і програми не будуть розглядати міжнародні стандарти, але будуть описувати кращі практики. Цю частину
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
планувалось завершити до лютого 2013 року. Але стаМетою даної роботи є аналіз Наказу Державної
ном на лютий 2013 року даного документу на сайті СК служби статистики "Про затвердження Методологічних
ООН немає, доступний тільки чорновий варіант [2].
положень з організації державного статистичного споЕнергетика визначена як пріоритетна галузь для стереження щодо виробництва електроенергії та окрезастосування СЕЕО.
мих техніко-економічних показників роботи електросТакож розроблені Міжнародні рекомендації для танцій" від 17.12.2012 р. № 522 та структурування інфорстатистики енергетики (International Recommendations мації, що буде основою для створення частини бази даfor Energy Statistics (IRES)). IRES розроблені Статистич- них, яка призначена для автоматизованої обробки даТаблиця 2. Загальна схема організації державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії
та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій
Форми
спостережень
Ф. 6-тп (ес)
"Техніко-економічні
показники роботи
електростанцій
потужністю 500 кВт
і більше"

№ 1П-НПП (річна)
"Звіт про
виробництво та
реалізацію
промислової
продукції"

Вид
спостереження

Суцільне

Суцільне

Респонденти

Юридичні особи,
що мають
електростанції
потужністю
500 кВт і більше
Юридичні особи,
відокремлені
підрозділи
юридичних осіб,
що мають
електростанції
потужністю
менше 500 кВт

Структура
Частина 1 – тип
електростанції та її
потужність
електричну і теплову
по турбоагрегатах
Частина 2 –
експлуатаційні дані
роботи
електростанції
II. Наявність
електростанцій
потужністю менше
500 кВт, їх
потужність та
виробництво
електроенергії

Станом на
1 січня
наступного за
звітним року
За підсумками
звітного року
Станом на
1 січня
наступного за
звітним року та
за звітний рік

Розроблено автором на основі [4].
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Вхідні показники

Вихідні показники

Форма спостереження
№ 1П-НПП (річна)
Звіт про виробництво та реалізацію
промислової продукції(II розділ)
Для всієї сукупності електростанцій
потужністю до 500 кВт

Підсумки роботи електростанцій: зведені
таблиці за типами електростанцій

Установлена потужність електростанції

Потужність електростанції

Вироблено електроенергії

Вироблено електроенергії

Форма спостереження № 6-тп (ес) (річна)
Техніко-економічні показники роботи
електростанцій потужністю500 кВт і більше
Для кожної електростанцій потужністю
вище 500 кВт

Техніко-економічні показники
електростанцій потужністю500 кВт і більше

Установлена потужність електростанції
(електрична та теплова по турбоагрегатах)

Установлена потужність електростанції
(електрична та теплова по турбоагрегатах)

Потужність, яка є у розпорядженні
електростанції (електрична та теплова по
турбоагрегатах)

Потужність, яка є у розпорядженні
електростанції (електрична та теплова по
турбоагрегатах)

Вироблено елетроенергії

Вироблено електроенергії

Відпущено електроенергії з шин

Відпущено електроенергії

Відпущено теплоенергії зовнішнім
споживачам

Відпущено теплоенергії зовнішнім
споживачам

Витрати електроенергії на власні виробничі
потреби (на виробництво електроенергії та
відпуск теплоенергії)

Витрати електроенергії на власні виробничі
потреби (на виробництво електроенергії та
відпуск теплоенергії)

Купована електроенергія на власні
виробничі потреби електростанції
Втрати електроенергії, пов’язані з її
відпуском
Витрати електроенергії ГАЕС на заряд
тощо
Рис. 1. Система показників державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії
та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій

них, що надходять безпосередньо від статистичних одиниць. Отже, така інформаційна система дозволить знизити громіздкість процесу збирання статистичної
інформації шляхом усунення багатьох етапів обробки
інформації та зменшити тривалість цього процесу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Першими для аналізу обрані Методологічні положення з організації спостереження щодо виробництва
електроенергії випадковим чином. В подальшому буде
розглянуто всі нормативно-правові акти, що регламентують збирання та обробку статистичної інформації в
галузі енергетики.
Методологічні положення, обрані для аналізу, визначають основні характеристики річного спостереження щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій, сис-
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тему показників, інструментарій для його проведення,
принципи формування сукупності звітних одиниць та
порядок розробки і поширення його результатів [4].
Статистичний звіт складається з двох частин (табл.
1).
Схема організації державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій надана в таблиці 2.
Основними експлуатаційними даними для другої частини форми № 6-тп (ес) (річна) є:
— установлена потужність електростанції (електрична та теплова по турбоагрегатах);
— потужність, яка є у розпорядженні електростанції (електрична та теплова по турбоагрегатах);
— вироблено електроенергії;
— відпущено електроенергії з шин;
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— витрати електроенергії на власні виробничі потреби електростанції (на виробництво електроенергії та
на відпуск теплоенергії);
— втрати електроенергії, пов'язані з її відпуском.
Основними експлуатаційними даними форми № 1ПНПП (річна) є:
— установлена потужність електростанцій;
— вироблено електроенергії.
Усі показники форми № 6-тп (ес) (річна) та другого
розділу форми № 1 П-НПП (річна) заповнюються на
підставі даних первинних облікових документів, бухгалтерського і управлінського обліку.
Система показників державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій надана на рисунку 1.
Об'єкти сукупності звітних одиниць мають такі класифікаційні ознаки:
— інституційний сектор економіки (КІСЕ);
— тип статистичної одиниці;
— організаційно-правова форма господарювання
(КОПІГ);
— вид економічної діяльності (КВЕД);
— територіальні одинці (КОАТУУ);
— орган державного управління (КОДУ);
— розмір підприємства;
— ознака економічної діяльності.
Результати робіт у рамках державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії
узагальнюються в таких розрізах:
— на регіональному рівні: зведена інформація по регіону в цілому, за типами електростанцій, за видами і
категоріями електростанцій;
— на державному рівні: зведена інформація по країні
в цілому, за регіонами, за типами електростанцій, за
видами і категоріями електростанцій.
Отже:
— для електростанцій потужністю менше 500 кВт
складається тільки зведений звіт за підсумками роботи
електростанцій,
— для електростанцій потужністю більше 500 кВт
складається зведений звіт за підсумками роботи всіх
електростанцій і звіт про техніко-економічні показники кожної електростанції окремо.
Зауважимо, що звіт про техніко-економічні показники діяльності електростанцій є вихідним для зведеного звіту в наступному: потужність електростанцій та
кількість виробленої електроенергії.
Також звернемо увагу на те, що в аналізованому Наказі є певні неточності в назвах спостережень. Державне
статистичне спостереження щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій називається так: "Підсумки роботи
електростанцій: зведені таблиці за типами електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше", а насправді містить
дані і про електростанції менше 500 кВт, і більше 500 кВт.
ВИСНОВКИ
Структуроване викладання матеріалу Наказу Державної служби статистики "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій" є основою для створення частини
бази даних, за допомогою якої буде здійснюватись автоматизована обробка вхідних даних.
Зауважимо, що ці Методологічні положення враховують усі види енергоустановок або груп енергоустановок, призначених для виробництва електричної
енергії або електричної та теплової енергії, тобто і
вітрові, сонячні, гідроелектростанції, електростанції на
біопаливі. Саме це буде враховуватись у базі при вказанні типу електростанції.
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Звернемо увагу, що в аналізованих Методологічних
положеннях не закладена класифікація за типом електростанції.
Тому, наступний етап дослідження — це вивчення класифікаторів, які вже закладені в Методиці
(КВЕД, КОАПФГ, КОАТУУ, КІСЕ), та вибір додаткових ознак групування для вдосконалення бази і, як
результат, можливості аналізу сукупності в різних
розрізах.
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