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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.9

В. Є. Реутов,
д. е. н., доцент,
директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ
РИНКІВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ПОСТКРИЗОВИЙ
РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В статті досліджені сучасні механізми впливу країн з ринками, що розвиваються, на розвиток світоB
вої економіки. Визначені ключові перешкоди та проблеми зниження ефективності функціонування країн
з розвиненими ринками, запропоновані концептуальні підходи до формування факторів, які пояснюють
відносну сталість ринків, що розвиваються, до умов світової фінансової кризи.
The modern mechanisms of influence the emerging markets on the development of the global economy were
research in the article. The key obstacles and challenges to reduce the performance of countries with developed
markets were identifies, the conceptual approaches to the formation of the factors that explain the relative stability
of emerging markets to the global financial crisis were proposed.
Ключові слова: глобальна економічна система, ринки, що розвиваються, глобальна фінансова криза.
Key words: global economic system, emerging markets, global financial crisis.
ВСТУП
Характерною рисою сучасного глобалізованого світу
є інтенсивний розвиток процесів інтернаціоналізації зі
втягненням національних економік у світову економічну
систему, посиленням їхньої взаємозалежності та взаєм
ного впливу одна на одну. Ці процеси створили умови для
формування нової глобальної моделі економічного роз
витку. При цьому глобалізація має суперечливий та аси
метричний характер, що призводить до поглиблення мас
штабних економічних дисбалансів, системних кризових
явищ у світовій економіці та свідчить про неможливість
зберігати тривалий час економічну рівновагу у глобаль
ному масштабі. Глобальна фінансова криза повною мірою
продемонструвала суперечливість сучасного механізму
забезпечення фінансової стійкості та ще раз довела не
обхідність переосмислення багатьох фундаментальних
положень концептуального характеру, покладених в ос
нову функціонування глобальної фінансової системи, в
тому числі її поляризацію та розподілення країн на гру
пи відповідно до рівня їхнього економічного розвитку. У
період кризових явищ у глобальній економіці саме краї
ни з ринками, що здатні розвиватися, продемонстрували
найбільшу сталість та не дозволили призвести до падін
ня світової фінансової системи.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фундаментальні теоретикометодологічні проблеми
виникнення глобальної асиметрії економічного розвит
ку досліджені в роботах А. Грінспена [1], П. Кругмана [2;
3], Дж. Стігліца [4] та ін. Ці вчені дотримуються думки,
що сучасна фінансова криза відрізняється масштабністю
та системним характером. З їх точкою зору погоджують
ся і вітчизняні вчені, такі як О. Барановський [6], П. Гай
дуцький [7], К. Паливода [7], Д. Лук'яненко [8], А. По
ручник [8], Я. Столярчук [8; 11], В. Чужиков [9; 10], у ро
ботах яких основна увага приділяється аналізу форм про
яву асиметрії глобального розвитку, питанням структур
них дисбалансів у глобальній економічній системі.
Мета статті — виявлення та дослідження ключових
тенденцій у країнах з ринками, що розвиваються, та роз
робка пріоритетних напрямів розвитку глобальної еко
номіки з урахуванням їхнього впливу. Відповідно до по
ставленої мети необхідно вирішити такі задачі: визна
чити й проаналізувати динаміку показників розвитку
країн з ринками, що розвиваються, у кризовий і пост
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кризовий період, визначити фактори, які можуть пояс
нити відносну стійкість ринків, що розвиваються, до
умов світової фінансової кризи, та запропонувати на
прями підвищення ефективності їх функціонування.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасній практиці застосовуються різноманітні кла
сифікації країн. Деякі провідні рейтингові агентства при
формуванні індексів розвитку країн і регіонів класифі
кують їх на основі якісних і кількісних характеристик,
критеріїв і показників. Так, країни поділено на "Країни з
розвиненими ринками" (Developed markets), "Країни з
ринками, що розвиваються" (Emerging markets) та "Краї
ни з суміжними ринками" (Frontier markets) (табл. 1).
Окрему категорію країн з ринками, що розвиваються
стрімкими темпами, складають так звані Emerging markets
countries — у перекладі з англійської "країни з ринками,
що розвиваються (розширюються)". Так позначають краї
ни, економіка яких на сьогодні динамічно розвивається,
проте поки що не досягла такого ступеня, щоб країни мож
на було зарахувати до країн із розвиненим ринком
(developed markets). Поняття "ринки, що розвиваються"
не варто плутати з поняттям "країни, що розвиваються".
Це не просто не одне й те саме, в реальності це зовсім різні
поняття. Поперше, термін "ринки, що розвиваються" —
економічний, цей статус надається країні відповідно до
економічних критеріїв, а термін "країни, що розвивають
ся" — політичний, таким чином позначають усі країни, в
яких недостатньо високі (або зовсім низькі) рівні життя,
демократії, політичної та економічної свободи населен
ня, слабкі або зовсім відсутні гарантії прав людини.
Країни з ринками, що розвиваються, маючи середній
рівень доходу на душу населення, навіть під час глобаль
ного економічного спаду, міцно закріпилися на високій
позиції у світовій економіці.
Стрімке зростання доходів країн з ринковою еко
номікою, що тільки формується, груп країн із середнім
рівнем доходу, які почали швидко інтегруватися до гло
бальних ринків, починаючи з середини 1980х років, було
викликане зростанням доходів перш за все в останньо
му десятилітті. Після різних криз 1980х і 1990х років
ринки, що розвиваються, до 2000х років набули сучас
ного вигляду, зберігши зазначені темпи зростання і кон
троль над інфляцією та іншими потенційними пробле
мами.
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До початку світової фінан
Таблиця 1. Класифікація країн за динамікою розвитку їх економік (ринків),
станом на 09.2011 [12]
сової кризи 2008—2009 років у
інвесторів посилювалося по
Країни з ринками, що
Країни з суміжними ринками
чуття, що економіки країн з Країни з розвиненими ринками
розвиваються
ринками, які розвиваються,
Америка
завдяки своїй економічній по США, Канада
Бразилія, Чилі, Колумбія,
Аргентина
тужності стали більш стійкими
Мексика, Перу
до ударів, що відбуваються у
Азіатсько-тихоокеанський регіон
країнах з розвиненою економ Австралія, Гонконг, Японія, Нова
Китай, Індія, Індонезія,
Бангладеш, Казахстан,
ікою. Дійсно, емпіричні дані Зеландія, Сінгапур
Малайзія, Філіппіни, Південна
Пакистан, Шрі-Ланка, В'єтнам
Корея, Тайвань, Таїланд
свідчать про те, що за останні
Болгарія, Хорватія, Кіпр,
два десятиліття спостерігаєть Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Польща,
Росія, Туреччина
Естонія, Латвія, Литва,
ся конвергенція економічних Франція, Німеччина, Греція,
Македонія, Мальта, Румунія,
циклів ринків, що розвивають Ірландія, Ісландія, Італія,
Нідерланди, Норвегія, Португалія,
Сербія, Словаччина, Словенія,
ся, і розвинених країн.
Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика
Україна
Насправді конвергенція до Британія
ходів спостерігалася не в бага
Близький Схід
тьох країнах. Більшість країн з Ізраїль
Бахрейн, Йорданія, Кувейт,
ринками, що розвиваються,
Ліван, Оман, Катар, ОАЕ
конвергенції поки що не досяг
Африка
ли, незважаючи на те, що еко
Єгипет, Марокко, ПАР
Кенія, Мавританія, Нігерія,
номіки ринків були вже відкриті
Туніс
для світового ринку [13].
Коливання фінансових ринків стали більш взаємо
Протягом 1973—1985 років на країни з розвиненою
пов'язаними між цими двома групами країн, але навіть економікою припадало близько 60 відсотків від 3,4
це не призвело до більшої відкритості та переливу кап відсотків щорічного зростання світового ВВП. Ринки,
італу до реального сектора економіки.
що розвиваються, давали третину (останнє припадало
Здавалося, світова фінансова криза припинить та на інші країни, що розвиваються). Ріст світового ВВП
кий стан справ і ринки, що розвиваються, ізолюють себе складав у середньому 3,7 відсотки за рік у період глоба
від потрясінь у країнах з розвиненою економікою. Тим лізації (1986—2007), і внесок ринків, що розвиваються,
не менше у період, коли критичний момент кризи було зріс приблизно до 47 відсотків. Частка країн з розвине
подолано, стало очевидно, що група країн з економі ною економікою знизилася приблизно до 49 відсотків.
кою, яка розвивається, пережила глобальний економі
Протягом двох років фінансової кризи відбулися ще
чний занепад краще, ніж країни з розвиненою економі більші зрушення навколо цих часток. Ринки, що розви
кою. На багатьох ринках, що розвиваються, темпи зро ваються, стали єдиними двигунами росту світового ВВП
стання зафіксувалися на нормальній позначці протягом у 2008—2009 роках, у той час як країни з розвиненою
2010 року, і в групі цих країн, вважаємо, буде рекордно економікою пережили глибокий занепад. Прямий вне
високе зростання протягом найближчих років (рис. 1). сок ринків, що розвиваються, у глобальне економічне
Це не значить, що в усіх економік, які розвивають зростання продовжує збільшуватися з плином часу та
ся, були однаково гарні економічні показники під час ще більше зростає у період фінансової кризи, тоді як
глобальної рецесії. Існують суттєві відмінності у рівні раніше це було характерним лише для розвинених країн.
сталості, досягнутому під час фінансової кризи. В цьо
Хоча країни з ринками, що розвиваються, в цілому
му й полягають деякі важливі уроки щодо майбутніх продемонстрували гарні результати під час глобальної
шляхів підняття цих економік і проблем, з якими вони рецесії 2009 року, все ж наявні різкі відмінності між ними
можуть стикнутися.
та їхніми регіонами. Економіки Азії, що розвиваються,
Оскільки ринки, що розвиваються, зростають, вони показали значні результати після руйнівної дії світової
будуть продовжувати набувати все важливішого значен кризи, допустивши при цьому помірне падіння темпів зро
ня у світовій економіці. Це економічне панування доз стання. Китай та Індія, дві найбільші економіки в Азії,
волить їм відігравати більш значну роль у покращенні підтримували високі темпи зростання у період кризи та
глобального економічного управління доти, доки вони відіграли важливу роль у загальному регіональному про
дотримуються правильної економічної політики та про цесі. Якщо Індію та Китай виключити із загального підсум
довжують проводити реформи, які сприяють їх сталості ку, новий підсумок Азії буде менш вражаючим (табл. 2).
під час глобальної рецесії. Можна сказати, що ринки,
У той час як ринки Азії, що розвиваються, мали не
що розвиваються, самі керують власною долею.
погані успіхи, на ринках Європи, що розвиваються, си
Зміна важелів зростання світової економіки.
туація була дещо гіршою: було наявним падіння загаль
За останні п'ять десятиліть відбулися суттєві зміни ного обсягу виробництва у 2009 році. Латинська Аме
в розподілі світового валового внутрішнього
продукту (ВВП) у різних групах країн. Протя 10
гом 1960—1985 років на розвинені економіки
у середньому припадало близько трьох чвер 8
тей світового ВВП у поточних цінах за пари
тетом купівельної спроможності. Ця частка 6
Світ у цілому
поступово знижувалася з плином часу й до 4
2008—2009 років досягла 57 відсотків. Навпа
Розвинені економіки
ки, частка ринків, що розвивається, невпинно 2
зростає: з майже 17 відсотків у 1960х роках
Економіки з ринками,
до — в середньому — 31 відсотка протягом 0
що розвиваються
періоду швидкого зростання світової торгівлі
-2
та фінансової інтеграції, яка розпочалася в се
редині 1980х. У 2008—2009 роках ця частка на
-4
ближалася до 40 відсотків (рис. 2).
2007
2008
2009
2010
Зростаюче значення ринків, що розвива
Рис. 1. Динаміка ВВП, %*
ються, стає ще більш очевидним, коли зростає
їх внесок у ріст світової економіки.
* Складено на основі даних [14].
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вразливою у період кризи, оскільки кредитний бум
у цих країнах був профінансований в основному за
60
рахунок іноземного капіталу, а не внутрішніх зао
щаджень. За останні десять років збалансована мак
40
роекономічна політика сприяла зрушенню у бік
більш стійких форм притоку капіталу до ринків, які
20
розвиваються, від боргу до прямих іноземних інве
0
стицій (ПІІ) та інвестицій в акціонерний капітал.
1960-72
1973-85
1986-2009
2008-09
Великі валютні резерви також застраховані від
Розвинені економіки
несподіваних
поворотів у настроях інвесторів.
Економіки з ринками, що розвиваються
Після азіатської фінансової кризи 1997—1998
років по всьому світу ринки, що розвиваються,
Рис. 2. Частка країн з різним рівнем розвитку
формували великі валютні резерви частково в ре
у світовому ВВП (за ПКС)*
зультаті експортоорієнтованої стратегії росту та
* Складено на основі даних [14].
частково у формі самострахування від криз, пов'я
рика також постраждала. Обидва регіони зазнали впли заних з раптовим припиненням або відтоком капіталу.
ву розвинених економік. Але стан багатьох країн Ла Країни з економікою, що розвивається, накопичили $
тинської Америки, які розвиваються, нормалізувався 5,5 трлн валютних резервів, з яких більше половини при
відносно швидко, на відміну від попередніх криз, про падає на Китай (3,18 трлн дол. США), Росію (0,5 трлн),
тягом яких латиноамериканські країни виявилися враз Бразилію (0,35 трлн), Індію (0,3 трлн). Ці запаси стали в
ливими для світових валютних і боргових криз.
нагоді під час кризи, але їх переваги повинні бути сумірні
Країни на Близькому Сході та у Північній Африці з витратами на накопичення таких резервів.
(БСПА) з економікою, що розвивається, а також краї
Ринки, що розвиваються, стали більш диверсифіко
ни на південь від Сахари пережили кризу краще за Ла ваними в їх виробничих та експортних моделях. Це знач
тинську Америку: вони зазнали лише незначного зни ною мірою пояснюється вертикальною спеціалізацією в
ження обсягів виробництва. Причина, швидше за все, у деяких країнах, що виражається, в постачаннях комплек
скромному впливі торгівлі та фінансових потоків з роз туючих та інших проміжних продуктів. Ця спеціалізація
винених економік, які обмежували масштаби вторинних призвела, особливо в Азії, до регіональних ланцюгів по
ефектів глобального шоку.
ставок. Диверсифікація передбачає тільки обмежений
Фактори сталості ринків, що розвиваються.
захист від великих глобальних потрясінь, але доти, доки
Можна виділити низку факторів, які пояснюють макроекономічні наслідки потрясінь не зачеплять
відносну сталість ринків, що розвиваються, до умов зовнішні ринки країн з економікою, що розвивається.
світової фінансової кризи. Ці фактори допомагають
Масштабні торгові та фінансові зв'язки між еконо
пояснити відмінності у рівні стійкості в різних групах міками, що розвиваються, посилили їх стійкість як гру
країн з ринковою економікою, що формується.
пи країн (рис. 3).
Найкраща макроекономічна політика у більшості
Високі темпи зростання в країнах, що розвивають
країн з ринками, що розвиваються. В результаті вдалося ся, захищають країни, що експортують товари, від упо
утримувати під контролем інфляцію за рахунок поєднан вільнення в розвинених економіках. Стрімке зростання
ня більш збалансованої фіскальної та монетарної політи Китаю в період кризи, якому сприяло зростання інвес
ки. Дійсно, багато ринків, що розвиваються, на сьогодні тицій, змусило підвищити попит на товари з боку бра
виробили різні форми захисту від інфляції (явні або не зильських і чилійських ринків, що розвиваються, авто
явні, м'які або жорсткі) разом з гнучкими обмінними кур матично збільшився попит на сировину та напівфабри
сами, які допомагають поглинати зовнішні шоки. Перед кати з інших азіатських ринків, що розвиваються. Збіль
бачлива податковобюджетна політика, яка призвела до шення торгових потоків між економіками, що розвива
зниження рівня бюджетного дефіциту та державного бор ються, супроводжується зростанням фінансових по
гу, створила передумови для країн з ринком, що формуєть токів всередині цієї групи країн.
ся, для нейтралізації негативного впливу кризи. Крім того,
Розбіжності циклів ділової активності також підвищу
країни, що розвиваються, з низьким рівнем інфляції мог ють стійкість. Зростання торгівлі всередині групи та фінан
ли використовувати експансіоністську грошовокредитну сові зв'язки посилили цю тенденцію. Окрім того, регіо
політику, щоби стимулювати внутрішній попит.
нальні ініціативи сприяли фінансовій інтеграції та фінан
Менша залежність від іноземних фінансових ресурсів совому розвитку серед деяких азіатських країн, хоча об
і зміни у структурі зовнішнього боргу знижують їх враз сяг і масштаб цих ініціатив залишаються обмеженими.
ливість перед коливаннями потоків капіталу. Країни з
Зростання рівня доходів на душу населення та підви
ринками, що розвиваються, були чистими експортерами щення частки середнього класу збільшили розмір
капіталу протягом останніх десяти років. Азіатські рин внутрішніх ринків, зробивши ринки, що розвиваються, по
ки, які розвиваються, особливо Китай, покрили значний тенційно менш залежними від зовнішньої торгівлі, отри
профіцит рахунків поточних операцій за останні роки. мавши вигоду від економії на масштабі в їх структурі ви
Існують, звісно, й інші країни, особливо в Європі, в яких робництва, та менш вразливими до зменшення експорту.
простежувався великий дефіцит рахунків поточних опе
Ці фактори допоможуть ретельніше вивчити досвід
рацій ще до кризи. Ця група країн виявилася найбільш двох груп ринків, що розвиваються, між якими існує
чітка відмінність у плані стійкості
Таблиця 2. Динаміка ВВП груп країн з ринками, що розвиваються,
до глобальної фінансової кризи.
за метарегіонами світу, % до попереднього року*
До кризи середній рівень зрос
тання ВВП на душу населення
Групи країн з ринками, що
2007
2008
2009
2010
був найвищим на ринках Азії та
розвиваються
Європи, які розвиваються. Про
Азіатські
10,6
6,8
5,8
9,3
те з того часу подібностей між
Азіатські (без Китаю, Індії,
5,9
3,0
0,6
7,1
цими двома групами не спосте
Гонконгу)
рігається. Хоча азіатські ринки,
Європейські
7,6
4,7
-6,3
3,1
що розвиваються, особливо Ки
Латинської Америки
5,7
4,2
-2,0
6,0
Близького Сходу та Північної
тай та Індія, були одними з най
6,0
4,8
1,9
4,1
Африки
стійкіших у період кризи, деякі
Країни на південь від Сахари
7,1
5,6
2,7
4,9
економіки країн Європи були в
* Складено на основі даних [14].
гіршому стані.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Країни Азії були відносно ізольовані від фінансо
вої кризи, можливо, з наступних причин.
Фінансові ринки є відносно обмеженими в їх залеж
ності від зовнішніх фінансових ресурсів, це звузило ка
нали для розповсюдження фінансових криз, а також
врятувало фінанси від колапсу.
Високі заощадження відставали від зростаючого
рівня інвестицій, що призвело до профіциту рахунків
поточних операцій і зростання запасів валютних ре
зервів, ізолюючи регіон в цілому від наслідків раптово
го припинення притоку капіталу з країн з розвиненою
економікою.
Розумна макроекономічна політика, яка практи
кується у цих країнах, дозволила отримати позитивний
ефект від кризи.
На противагу цьому країни Європи, що розвивають
ся, були особливо вразливі до поштовхів кризи. Вони мали
високий рівень залежності від зовнішнього фінансуван
ня, що призвело до дефіциту рахунків поточних операцій,
значного впливу на іноземні банки, які мали великий при
буток, що також зіграло роль каналу передачі кризи та
сприяло швидкому розширенню кредитних операцій у
роки перед кризою, що було важко стримувати після
того, як іноземний фінансовий потік вичерпався.
ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження вкажемо на
деякі важливі підсумки та уроки.
Поперше, країни з економікою, що розвивається,
які мали нижчий рівень державного боргу (по відношен
ню до ВВП), могли краще здійснити агресивну антицик
лічну податковобюджетну політику щодо виходу з гло
бальної фінансової кризи та були менше стурбовані
питанням погіршення виконання своїх зобов'язань з
обслуговування боргу.
Подруге, стратегія зростання, яка непогано збалан
сована між внутрішнім і зовнішнім попитом, може при
звести до більш стабільних результатів у цих країнах.
Потретє, країни з економікою, що розвивається,
можуть отримати значні непрямі переваги від відкри
тості для іноземного капіталу, але треба бути обереж
ними з окремими формами капіталу, особливо це сто
сується короткотривалих зовнішніх запозичень.
Почетверте, глибока й добре регульована фінансо
ва система допоможе більш ефективно залучати капі
тал і зменшити вразливість від коливань притоку капі
талу. Це може також підвищити ефективність грошо
вокредитної політики та стати, в свою чергу, антицик
лічним інструментом. Це означає, що розвиток фінан
сового ринку та реформи є пріоритетом для більшості
країн з ринками, що розвиваються. Хоча деякі з таких
країн не так сильно постраждали від кризи саме через
не до кінця розвинений фінансовий ринок. Це може мати
потенційно негативні довготривалі наслідки для еконо
мічного зростання, а також для розподілу переваг від
такого зростання.
Більше того, хоча великі обсяги валютних резервів
можуть зменшити вплив кризових явищ, є також значні
витрати, пов'язані з масовим зниженням резервів. Це, перш
за все, відсоткові платежі за державними облігаціями, які
випускаються для того, щоби підвищити ліквідність, ство
рену цими притоками, коли вони конвертуються в націо
нальну валюту. Без такої стерилізації існував би ризик
розкручування спіралі інфляції в країні. Існують заходи з
підтримання фіксованих валютних курсів, а це також по
в'язується з певними витратами. Такі обмеження часто
проявляються у втручанні держави в банківський сектор,
у жорстких обмеженнях на рух капіталу, а також у дер
жавному контролі над відсотковими ставками.
Світова фінансова криза є унікальною можливістю
для країн з ринками, що розвиваються, взяти на себе
відповідальність за глобальну економічну та фінансову
стабільність. Китай, Індія, Росія та інші ринки, що роз
виваються, хоча й відстають за показниками в розрахун
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Рис. 3. Частка взаємної торгівлі, %*
* Складено на основі даних [14].

ку на душу населення, проте їх явний загальний обсяг
ВВП і — найголовніше — темпи його зростання роблять
ці країни лідерами світової економіки (за підсумками
2011 року, Китай посідає 1е місце в світі за темпами
зростання економіки — 9,5%, а Індія — 2е — 7,8%). Це
дозволяє країнам відігравати провідну роль в управлінні
глобальним економічним розвитком.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПРИРОДА УПРАВЛІННЯ
У статті автором запропоновано підходи до розуміння природи інформації з позицій відображення
реальних явищ та процесів, що дає можливість визначити їх якісний вираз та кількісну міру властивосB
тей, взаємозв'язків та взаємодій. Об'єктивне відображення та суб'єктивне сприйняття інформації є осноB
вою управління протікаючими в реальності процесами.
The article suggested approaches to understanding the nature of the position information display real
phenomena and processes that can determine their qualitative and quantitative expression as properties,
relationships and interactions. Objective maps and subjective perception of information is the basis of leaking in
reality processes.
Ключові слова: інформація, комунікація, інформаційна ентропія, джерело виникнення інформації, упра!
вління.
Key words: information, communication, information entropy, the source of information, control.

ВСТУП
Формування та функціонування соціальноекономі
чних систем пов'язане з нескінченною кількістю різно
манітних чинників, що пов'язані з протіканням неперер
вних та дискретних процесів та здійсненням сподіваних
та несподіваних подій. А це породжує значну кількість
проблем, вирішення яких неможливе без активного втру
чання суб'єкта, без уміння впливати та регулювати
відповідні процеси, тобто без знання основ та набуття
навиків управління. Однак, щоб управління було ефек
тивним, потрібні обгрунтовані рішення, а вони немож
ливі без повної, достовірної та своєчасної інформації.
Мова йде про те, що управління за своєю суттю є проце
сом інформаційним. Саме інформація виступає як пред
метом, так і результатом управлінської праці. Тому, щоб
управляти результативно, потрібне глибоке розуміння
природи та змісту інформації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Соціальноекономічним проблемам формування
інформаційного суспільства на даний час приділяється
значна увага наукової спільноти. Фундаментальні зміни,
що відбуваються в світі, заставляють говорити про ста
новлення нового типу суспільної формації, а саме —
інформаційної. На даний час розрізняють різноманітний
спектр понять та термінів, якими позначається базова
економіка майбутнього суспільства. Значною мірою це
пояснюється складністю та багатогранністю самого фе
номена нового суспільства. Зокрема, використання та
ких понять, як "постіндустріальне", "інформаційне", "ме
режеве", "постекономічне", розкриває різні грані соціаль
ноекономічної формації майбутнього. Воно грунтуєть
ся на виробництві та споживанні інформаційних про
дуктів та послуг, високотехнологічних засобах виробниц
тва і, основне, на накопиченні та використанні знань як
вищого ступеня інформації. Дослідження в даній сфері
відрізняються складністю не лише в наслідок багатогран
ності його змісту, але й внаслідок відмінностей методо
логічних підходів, культурноісторичних особливостей,
релігійних переконань, ментальності, географічних ас
пектів, характеру економічних систем тощо.
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Вагомий внесок у розвиток теоретичних та приклад
них положень становлення та розвитку інформаційного
суспільства, зокрема "інформаційної" економіки, або
економіки "знань", зробили такі вчені, як Ф. Міровскі
(США), А. Фриман (Великобританія), Ш.К. Сіткарим
(Індія), ХуангМіньВу (Сінгапур), А. Гесковічі (Бразилія),
Н. Штер (Німеччина), С. Бун (Бельгія), А.В. Ткаченко
(Росія), Б.В. Сорвиров (Білорусь), С.А. Дятлов (Росія),
Л.Г. Мельник (Україна), А.А. Чухно (Україна), В.А. Ру
денко (Україна), В.П. Семиноженко (Україна), В.І. Мун
тіян (Україна) та ін. Їх праці присвячені як загальнотео
ретичним питанням, так і розвитку інформаційнокому
нікаційних технологій, інноваціям і трансформаціям в
інформаційному суспільстві, проблемам формування
інтелектуального капіталу, соціальним та екологічним
проблемам.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із вирішальних факторів розвитку майбут
нього суспільства є і залишиться рівень управління бага
тогранними процесами, що протікають в суспільстві,
особливо, в економіці та виробництві. Оскільки управлі
ння є за своєю суттю інформаційним, то без розуміння
його змісту, процесів виникнення, передачі, перероблен
ня і використання, досягнути бажаних результатів не
можливо. Тому дослідження природи інформації та її
зв'язку з управлінням при становленні нового типу еко
номіки, а саме — інформаційного, є важливою пробле
мою, що потребує глибокого вивчення. Оскільки понят
тя інформації має багатоаспектний характер, а логіка
розвитку теоретичних поглядів методологічно інтерпре
тується на основі філософських та кібернетичних кате
горій, то проблема визначення її природи торкається,
перш за все, встановлення підходів до цього поняття з
позицій його кількісного та якісного аналізу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "інформація" давно і широко використовуєть
ся в науці, виробництві і побуті, але визначити його од
нозначно не так просто (лат. informatіoроз'яснення, по
відомлення)[19]. Отже, інформація — це відомості про
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якусь подію, діяльність, розвиток певного процесу, які
розглядаються як результат передачі цих відомостей від
об'єкта до суб'єкта. На нашу думку, інформація — це
знання, які отримує суб'єкт у результаті сприйняття і пе
реробки певних відомостей.
З наукової точки зору інформація належить до по
чаткових, невизначених або аксіоматичних понять. Як
відображення явищ реального світу, інформація роз
криває суть явищ чи процесів через такі процедури, як
збір, передача, перетворення і забезпечення суб'єкта до
стовірними відомостями [5]. В цьому відношенні інфор
мація поєднує в собі чимало властивостей, а, щоб зрозу
міти її суть, слід виділити найсуттєвіші характеристики
інформації.
За своєю природою інформація є об'єктивною, ос
кільки вона відображає процеси, які проходять у реаль
них системах, і виражає якісну визначеність або кількісну
міру властивостей, взаємозв'язків і взаємодій, що про
тікають в реальному житті [1]. Але інформація має й аб
страктний характер. Це найбільш повно проявляється в
описах різноманітних процесів з допомогою такої уні
версальної мови, як математика. Математичні описи, що
мають суто абстрактний характер, дозволяють передба
чити процеси та рухи реально існуючих об'єктів. Це оз
начає, що інформація одночасно є і абстрактною, і конк
ретною [6]. Річ у тому, що та інформація, яку отримує
суб'єкт з навколишнього середовища в натуральній
формі, завжди конкретна, але суб'єкт негайно перетво
рює її в абстрактну, якою починає оперувати в процесі
спілкування з іншими суб'єктами. Інформація завжди
пов'язана з пам'яттю суб'єкта, в якій вона одночасно збе
рігається в двох видах: реальна, або об'єктивна інформа
ція про навколишнє середовище реального світу, і абст
рактна, що виступає в закодованому виді, де кодом вис
тупає мова, якою володіє суб'єкт [17].
Щоб мислити та спілкуватися з іншими суб'єктами,
доводиться займатись кодуванням і декодуванням, тоб
то переходити від образу до коду і навпаки. Та інформа
ція, що спостерігається в навколишньому середовищі в
натуральній формі і сприймається органами відчуттів, є
первинною, а та, що отримується в закодованій формі в
процесі навчання та мислення — вторинна. Саме вторин
на інформація виділила людину з навколишнього світу,
забезпечила передачу знань між поколіннями, а отже, і
розвиток людського суспільства [3].
Важливим є те, що інформацію, як і енергію, слід
віднести до реальних і матеріальних процесів. Але її особ
ливість полягає в тому, що віддаляючись від процесу або
об'єкта, що відображається, інформація не розсіюється,
а служить засобом пояснення закономірностей реально
го світу і його перетворення.
В інформаційних процесах за аналогією з процесами
праці присутні три моменти: власне праця, предмет праці,
засоби праці. У матеріальному виробництві предмети
праці в процесі праці під дією засобів і енергії перетво
рюються в продукти праці. В процесах, пов'язаних з
інформацією, предметом праці, продуктом праці і пев
ною мірою засобами праці виступає інформація. А саме:
предметом праці виступають початкові відомості про стан
того чи іншого об'єкта, явища чи процесу. Засобами пе
реробки є різні види алгоритмів, а також програмні за
соби перетворення даних. Продуктом виступає резуль
тативна інформація, що є основою для прийняття управ
лінського рішення [1].
З позицій кібернетики [7], інформація виступає як
міра усунення невизначеності. В процесі дослідження
інформаційних процесів у різних наукових сферах були
розвинуті підходи, що пов'язують інформацію з впоряд
куванням матерії та її атрибутів з різноманітністю мате
ріальних явищ та з неоднорідністю матерії та енергії.
Відзначаючи багатоаспектність терміна "інформа
ція", слід враховувати, що вона містить і певну логіку роз
витку теоретичних поглядів, які методологічно інтерп
ретуються на основі таких філософських категорій, як
одиничне, особливе і загальне [2]. Одиничне, тобто
інформація як відомості — співіснує з особливим, зок
рема з інформацією, яка ліквідовує невизначеність і про
вадить до загального — до інформації як неоднорідності,
впорядкованості, різноманітності.
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Інформація виступає одним із центральних понять
кібернетики, таким же фундаментальним, як енергія для
фізики. Загалом інформацію можна розглядати з трьох
точок зору: технічної; семантичної (змістової); резуль
тативної (ефективність інформації) [11].
З технічної точки зору найважливішою характерною
рисою виступає точність передачі інформації від відправ
ника до отримувача. Ці проблеми розглядаються в теорії
зв'язку, куди відноситься і кількісний бік передачі інфор
мації. Інформативність даних в цьому випадку слід розу
міти як кількість інформації, що міститься в цих даних і
визначає їх цінність.
З позицій семантики, тобто змістового трактування
інформації, проблема полягає в порівнянні змісту, що був
закладений у початкових даних відправником, і змісті
інформації, яка передалась отримувачу. Дані сприйма
ються отримувачем як інформація в тому випадку, коли
в його "пам'яті" закладено поняття і моделі, що дозволя
ють зрозуміти зміст отриманих відомостей [10].
Щодо результативності, то проблема, насамперед,
полягає в ефективності отримуваної інформації, тобто
наскільки отримане повідомлення здійснило задум або
сприяло здійсненню бажаної для отримувача події.
Хоч сама інформація не є матеріальною, але її носії
— матеріальні. Наприклад, паперові носії (книжки, кон
спекти, листи, телеграми і т.п.), струми, радіохвилі тощо
мають масу, вагу, розміри та енергію. Але інформація цих
властивостей не має. Її можна отримати, записати, запа
м'ятати, забути, стер ти чи передати. Не можна отрима
ти інформацію звідти, де її немає. Разом з тим, інформа
ція має таку характерну особливість, як здатність до збе
реження при її поширені. Якщо ж, наприклад, суб'єкт от
римав новину, тобто певну інформацію, то скільком
іншим суб'єктам він її не передавав, кількість інформації
від цього не зменшиться, а у всіх, хто її отримав,
збільшується. Під час поширення інформації її загальна
кількість не зменшується, хоч у одних вона збільшуєть
ся, а в тих, хто її поширює, — не зменшується [10].
Визначення поняття інформації, виявлення його
змісту і обсягу є складною проблемою, пов'язаною зі
встановленням загальних і суттєвих ознак цього понят
тя та виявленням класів об'єктів, яким притаманна ін
формація. На філософському рівні розглядаються дві
концепції [16]. Згідно з першою передбачається, що
інформація властива лише суспільству, живим створін
ням і кібернетичним пристроям. Тобто в цьому випадку
інформація розглядається як кібернетична категорія. З
цієї точки зору інформація виступає як суспільний фе
номен, однак розширення обсягу поняття інформації не
розповсюджується на об'єкти неживої природи.
Згідно з другою концепцією [18] інформація висту
пає властивістю не лише кібернетичних, але й взагалі всіх
матеріальних (і відповідно їх відображаючих абстракт
них) систем. В цьому розумінні інформація притаманна і
об'єктам неживої природи.
Існування цих підходів до розуміння поняття інфор
мації свідчать, на наш погляд, про складний характер
пізнання цього поняття. Виникнення теорії інформації і
кібернетики призвело до переборювання інформації як
чисто суспільного феномену, пов'язаного з соціальними,
виробничими і, насамперед, управлінськими процесами.
Використання теорії інформації в таких науках, як фізи
ка, хімія, геологія тощо, розширило саме поняття інфор
мації, а отже, розглядає його поза зв'язком з управлін
ням. З цих позицій поняття інформації має здатність роз
виватись і його не слід розглядати як певне аксіоматичне
фіксоване поняття в деякій формалізованій (скажімо,
кібернетиці) теорії. Власне, аналіз цього поняття пови
нен не лише формально узагальнити результати кібер
нетики, теорії інформації і їх додатків, а дослідити сам
процес розвитку цього поняття.
Важливим у розумінні природи інформації є поло
ження про можливість існування не певного виду інфор
мації, а цілої множини її специфічних проявів. Наявність
такої, в принципі, безкінечної множини проявів інфор
мації в живій і неживій природі, суспільстві і пізнанні ста
вить питання про визначення загального поняття інфор
мації, виявлення її універсальних і суттєвих властивос
тей [10].

9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Виділення загальних ознак поняття інформації по
в'язане з розв'язком питання про обсяг поняття. Дійсно,
якщо вважати, що інформація — суто кібернетичне по
няття, то найбільш загальну і суттєву її ознаку слід шу
кати в її зв'язку з управлінням. Якщо ж вважати, що
інформація притаманна об'єктам неживої природи, то оз
наку слід шукати в її зв'язку зі структурою, впорядкова
ністю, організацією і т.д. Зрозуміло, що перелічення у
визначенні поняття інформації всіх виявлених ознак є не
прийнятним, оскільки поява нових ознак буде приводи
ти до перевизначення. Тому потрібно виявити найбільш
загальні тенденції розвитку поняття інформації і на цій
основі встановити його зміст. З цих позицій слід зверну
ти увагу на зв'язок інформації з такою загальною влас
тивістю матерії, як відображення, а також такими філо
софськими категоріями, як відмінність і різноманітність.
Визначення поняття інформації на основі понять відоб
раження і різноманітності узгоджується з частковими
його визначеннями на основі понять управління, струк
тури, організації і т.п. Тим самим трактування інформації
на основі категорій відображення і різноманітності ма
терії можна вважати найзагальнішим [12].
Розуміння інформації як відображення різноманіт
ності реального світу наводить на думку про її су
б'єктивний і об'єктивний характер. Як відображення в
свідомості людини, інформація виражається в чутливих
образах і в формах наукового пізнання. Поділ інформації
на суб'єктивну і об'єктивну слід наводити за гносеологі
чною ознакою. Об'єктивна інформація не є можливістю
для самої матерії, а тільки можливістю для суб'єкта, який
сприймає і використовує інформацію [10]. Саме в цьому
сенсі слід розуміти термін потенційна інформація. Але
виникає запитання, яким чином об'єктивна, тобто неза
лежна від суб'єкта, інформація перетворюється в суб
'єктивну. Ось для цього і потрібен аналіз різних аспектів
процесу відображення.
Осмислення поняття інформації, як відмічалося
вище, пов'язане з поняттям відображення. Отже, слід
підходити з того, що інформація пов'язується лише з впо
рядкованим відображенням, а різноманітні шуми — з не
впорядкованим, хаотичним відображенням [22]. Зв'язок
відображення та інформації дозволяє пояснити викори
стання інформації в процесах управління. Саме ці про
цеси служать для впорядкування матеріальних об'єктів.
Інформація подається як зміст відображення. Таке
трактування інформації йде від Н. Вінера [7], який дав
визначення поняття інформації як "позначення змісту,
отриманого із зовнішнього світу в процесі нашого при
стосування до нього". Інформація як властивість матерії
виступає суттєвою стороною не лише змісту відображен
ня, а й його форми. Тим самим інформація характеризує
як зміст того, що відображається, так і сам процес відоб
раження.
Загальне визначення відображення не виключає того,
що воно здійснюється і в середині самої системи, оскіль
ки між її елементами завжди існує взаємодія. В цьому
сенсі можна говорити про самовідображення як особли
вий вид відображення, і тут також присутня інформація.
Вона не може існувати поза відображенням і будьякий
її вид повинен бути пов'язаний з відповідним видом відоб
раження. Визнаючи інформацію і відображення як влас
тивості матерії, їх не можна роз'єднувати. В процесі
відображення відбувається складний процес руху різно
манітностей, тому дослідження щодо співвідношення
інформації і відображення повинні виявити як роль різно
манітності в процесі відображення, так і роль семантич
них і прагматичних властивостей інформації [6].
Розуміння природи інформації також тісно пов'яза
не з поняттям різноманітності об'єктів реального світу.
Об'єднуючи в єдине ціле концепції різноманітності та
відображення, можна сказати, що інформація загалом —
це різноманітність, яка виступає відображенням одного
об'єкта в інший, тобто з позицій теорії відображення
інформація може подаватися як різноманітність, яку
містить відображуваний об'єкт і яку сприймає суб'єкт. В
цьому випадку різноманітність виступає як абстрактна
характеристика відображення [14].
Може здатися, що такий підхід суперечить розумін
ню інформації як різноманітності, яку матеріальний
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об'єкт містить у самому собі, однак уявлення про інфор
мацію як різноманітність, що відображена в структурі
об'єкта, являє собою випадок, коли інформація виступає
як відображена різноманітність. У такому випадку інфор
мація розглядається як різноманітність, що отримуєть
ся в результаті самовідображення.
Вищевикладене свідчить про те, що потрібно від
різняти поняття інформації від поняття відображення і
поняття різноманітності. Інформація не підміняє відоб
раження. Вона не є відображенням у його певній сукуп
ності властивостей і сторін, а лише характеризує той її
бік, що відноситься до різноманітності. В той же час
інформація — це не різноманітність взагалі, а лише та
різноманітність, що відображена конкретним об'єктом.
Отже, про інформацію можна говорити лише стосовно
конкретного відображення і конкретної різноманітності.
Те, що є інформацією в одному конкретному процесі
відображення і в даному класі різноманітностей, може
не бути інформацією стосовно інших процесів відобра
ження і типів різноманітностей.
Глибина розуміння природи інформації тісно пов'я
зана з поняттям ентропії. Це пов'язано з формальною
ідентичністю ентропії у фізиці та теорії інформації. Річ
у тому, що ентропія — це фундаментальне поняття су
часної фізики. Закон незменшення ентропії, або другий
закон термодинаміки, як і перший — закон збереження
енергії — складають основу сучасної фізики. Поняття
ентропії було введено як логічний розвиток термодина
міки Карно. Вона визначалась як відношення кількості
тепла в тілі до його температури і постулювалась на ос
нові твердження, що ентропія ніколи не зменшується.
Подальший розвиток був пов'язаний зі статистичною тер
модинамікою, в основі якої була формула Больцмана —
Планка, що пов'язувала ентропію зі станом системи,
H=R·lnp, де H — ентропія систем, R — постійна Больц
мана, р — термодинамічна ймовірність стану [22].
Більше того, поняття "ентропія", як виявилось, по
ширюється не лише на теплові процеси. Це поняття вия
вилось універсальним та невідворотнім для всіх процесів.
Другий закон термодинаміки перетворився у фундамен
тальний фізичний закон, який передрікав крах усіх впо
рядкованих структур. Якщо тепло, як визначає другий за
кон термодинаміки, завжди переходить від нагрітого тіла
до більш холодного, то рано чи пізно у Всесвіті має вста
новитись одна і та ж температура. А це означає кінець
життю у всіх його проявах.
Але життя виникло і продовжується, значить щось
протидіє цьому законові. В пошуках цієї протидіючої
сили з'явилось поняття негоентропії, тобто такої всеза
гальної властивості матерії, що виступає як інформація.
Основою для такого висновку послужила формальна
аналогія, що прослідковується між ентропією ймо
вірності станів Больцмана — Планка та інформаційною
ентропією К. Шеннона. Отже, це наводить на думку, що
інформація — це фізична величина, наприклад, така ж,
як ентропія, а тому характеризує процеси як в природ
них фізичних системах, так і в штучно створених [22].
Коли йдеться про вторинну інформацію, для якої Р.
Хартлі та К.Шеннон запропонували методи виміру, то
вона виступає як нематеріальна, оскільки не може бути
виміряна ні в одиницях енергії, ні в одиницях маси чи
будьяких інших. Тому ця інформація існує незалежно
від енергії і маси і не потребує їх використання для свого
існування. Але вона не може існувати без матеріального
світу, тому що є його перетвореним відображенням у
пам'яті людини. В цьому відношенні інформацію слід роз
глядати як організоване за певними правилами просто
рове розміщення матерії. Це підтверджується і тим, що
первинна інформація, яка сприймається людиною, зав
жди представляється у вигляді образів, тобто у вигляді
форми, розмірів, структури, взаєморозміщення навко
лишніх предметів, що знаходяться в просторі. В цьому
відношенні інформація зв'язана з геометрією, як наукою
про форми структури матерії. Саме тому У.Р. Ешбі трак
тує поняття інформації, використовуючи насамперед гео
метрію [24]. Він виходить з того, яка існує інформаційна
сторона взаємодії матерії, що визначає її розвиток. Вона
залежить не від енергії, а від простору. Причому інфор
маційна взаємодія визначає напрям руху. При цьому

Економiка та держава № 2/2012

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 1. Схема каналу передачі інформації

про них. При передачі повідомлень відбу
вається їхнє кодування. При цьому вико
ристовується певний алфавіт, знаючи який,
можна визначити інформаційну місткість
системи, що передає інформацію і кількість
інформації в повідомленні.
Зокрема, один з підходів, який базуєть
ся на тому, що алфавіт повідомлень має дис
кретний характер, був запропонований
Р.Хартлі і має назву структурного [21]. При
його використанні береться до уваги мож
ливість отримання від джерела деякої диск
ретної множини повідомлень. Якщо кількість
можливих повідомлень у цій множині дорів
нює N, то, за Хартлі, кіль кість інформації
І1, що припадає на одне повідомлення, виз
начається логарифмом загального числа
.
можливих повідомлень N, тобто
Якщо повідомлення виходять від двох
незалежних джерел, що містять N1 і N2 по
відомлень відповідно і передаються одним каналом, то
загальне число можливих складних повідомлень від цих
двох джерел буде: N=N1×N2, оскільки кожне повідомлен
ня від одного джерела може бути об'єднане з кожним по
відомленням від іншого джерела. Тому кількість інфор
мації, що припадає на одне повідомлення, буде таким:
(4).
Таким чином, виявляється важлива властивість лога
рифмічної функції для визначення міри інформації, а
саме — властивість адитивності. Тобто кількість інфор
мації на повідомлення дорівнює сумі кількості інфор
мації, які були б отримані на одне повідомлення від двох
джерел, взятих окремо. Слід відзначити, що логарифму
вання можна проводити на будьякій основі, але найз
ручніше брати логарифм при основі 2.
Недолік структурного методу, на наш погляд, поля
гає в тому, що при його використанні не враховується
різна ймовірність надходження повідомлень від джере
ла. Тому більш прийнятним є статистичний підхід до виз
начення кількості інформації. В його основу покладено
не тільки різну кількість повідомлень від джерела, а й
різну ймовірність отримання тих чи інших повідомлень
приймачем. Такий підхід було запропоновано К. Шенно
ном у 1948 р. Однак і цей підхід не враховує внутрішньо
го змісту повідомлень і їх цінності для отримувачів.
Очевидно, що більшість джерел інформації характе
ризується неоднаковою ймовірністю подій, що в них
фіксується, а отже, неоднаковою ймовірністю появи по
відомлень про ці події. Таким чином, поява подій носить
риси більшої чи меншої невизначеності. Ступінь цієї не
визначеності встановлюється ймовірними характеристи
ками джерела повідомлень [5]. Для порівняння подібних
ймовірних джерел необхідна числова оцінка ступеня не
визначеності появи відповідних подій.
Розглянемо джерела, в яких настання подій мають n
рівноймовірних результатів. Будемо вважати, що невиз
наченість Н результатів подій залежить від кількості
можливих результатів, тобто Н =f(n). Як вказувалось
вище, за функцію f доцільно обрати логарифмічну функ
цію f(n)=log n.
Якщо n=2, то Н=log22=1. В цьому випадку приходи
мо до загальноприйнятої одиниці виміру невизначеності,
яка називається бітом (bit), або двійковою одиницею
інформації. Біт являє собою невизначеність, що містить
ся в одній події, що має два рівноймовірних результати.
Якщо говорити про n рівноймовірних результатів, то:

енергетична сторона не виключається, але вона не впли
ває на інформаційну сторону.
Поняття інформації пов'язане з динамічними проце
сами взаємодії джерела виникнення або передавача
інформації і приймача [21]. Сама передача здійснюється
за наявності каналу зв'язку. Загальна схема передачі
інформації зображена на рис. 1.
В операторному вигляді передачу інформації можна
подати як послідовність операторів:
A[{V1}]={U1}
(1);
B[{U1}+{W}={U2}
(2);
C[{U2}]=C[B{U1}+{W}]={V2}
(3).
У цих виразах: А — оператор перетворення повідом
лення V1 в сигнал U1, він повинен задовольнити умову ізо
морфізму, тобто початкове повідомлення V1 повинно
бути подібним сигналові U1; В — оператор, що перетво
рює сигнал при його поширенні по лінії зв'язку, він по
винен враховувати появу перешкод {W}, а також спотво
рення і затухання сигналу U; С — оператор перетворен
ня в приймачі, який відновлює повідомлення з сигналу,
що надійшов з каналу зв'язку. Як правило, {V1}≠{V2}.
Питаннями передачі інформації і формального виз
начення її кількості займається теорія інформації, що ви
никла як теорія передачі даних і в початковому тракту
ванні ототожнювалася з теорією зв'язку [23]. На сьогодні,
методи теорії інформації застосовуються в метрології,
нейрофізіології, лінгвістиці, семіотиці та інших галузях
знань.
До важливих проблем, що досліджуються теорією
інформації, належить проблема ефективного викорис
тання каналів зв'язку, їх граничної пропускної здатності
і надійності, тобто здатності доставляти інформацію з
мінімальними втратами і спотвореннями. Поняття про
кількість інформації і можливості її виміру є основою
теорії інформації. Ці питання були розроблені амери
канським математиком та інженером К.Шенноном [23].
З цього часу почалось інтенсивне становлення теорії
інформації і поглиблене дослідження питань про вимір
її кількості.
Однак, це не означає, що до К. Шеннона не було на
магань кількісного виміру інформації. Поняття про
кількісне співвідношення між інформацією і ступенем
впорядкованості системи в фізиці з'явилось ще у працях
фізика Больцмана. Перші пропозиції про загальні спо
соби виміру кількості інформації були розроблені Фіше
ром під час розв'язку задач математичної статистики [15].
У рамках розв'язку задач збереження і передачі інфор
мації каналами зв'язку питаннями визначення кількості
інформації також займались Нейквіст і Хартлі [21].
(5),
Загальною рисою, властивою для всіх методів кіль
кісного виміру інформації, є абстрагування від змісту
— це ймовірність будьякого з n рівноймо
але
інформації. Це схоже на те, що математика оперує з
кількісними співвідношеннями, не вдаючись до суті і вірних результатів події. У цьому випадку: H=n(!plog p)
2
фізичної природи об'єктів, що стоять за цими співвідно
Нехай деяка подія характеризується таблицею ймо
шеннями. Якщо абстрагуватись від семантики повідом вірностей табл. 1.
лень, тобто конкретного змісту тих подій, про які пере
дається інформація, то відправним моментом для інфор
.
Зрозуміло, що
маційної оцінки подій залишається лише сукупність
Тоді формулу (5) можна представити у такому вигляді:
відмінних одна від одної подій і відповідно повідомлень
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H = − p log2 p1 − p2 log2 p2 − ... − pi log2 pi − ... − pn log2 pn =
n

n

i =1

i=1

= −∑ pi log2 pi , тобто H = -∑ pi log2 pi .

(6).

Остання формула співпадає з виразом ентропії в ста
тистичній фізиці. Причому це співвідношення має не
тільки формальний, а й змістовний характер. Величина
Н називається ентропією настання певної події.
Ентропія (грец. — поворот, зміна, перетворення) —
це кількісна міра невизначеності ситуації, або міра інфор
мації про стан системи, або кількість інформації, якої не
вистачає для повної ліквідації невизначеності в системі
[8]. Ентропія розглядається як кількісна характеристи
ка ступеня організованості систем.
Міра інформації, що ліквідує неорганізованість сис
тем, і ентропія цієїn системи перебувають у залежності:
I = − H , або I = ∑ pi log 2 pi
(7).
Знак "мінус" уi =1формулі перед Н не означає, що ент
ропія є від'ємною величиною. Оскільки 0<р<1, а лога
рифм при основі 2 такого числа є завжди величиною
від'ємною, то результат є величиною додатною.
Розглянемо деякі особливості ентропії.
1. Ентропія — число додатнє (в граничному випадку
Н=0).
2. Ентропія певного явища наближається до нуля,
коли ймовірність появи цього явища pi наближається до
1.
3. Ентропія Н=0, якщо це явище однозначно визна
чене.
4. Максимум ентропії відповідає найбільшій невиз
наченості, тобто рівності ймовірностей всіх можливих
явищ.
5. Ентропія складного досліду, в якому важливий по
рядок результату і досліди α і β незалежні між собою,
визначається за формулою:
(8).
Тобто ентропія складного досліду дорівнює сумі ен
тропій незалежних дослідів.
Кількість інформації або інформаційний зміст прий
нятого повідомлення визначається як різниця між невиз
наченістю до прийняття (Н) і після прийняття повідом
лення: І=Н!Н1. Для визначення інформативності прий
нятого повідомлення використовують залежність [4]:
H −H
1
I = max
, де H max отримує ться, коли pi =
(9).
H max
n
Введення поняття "ентропія" виявилось суттєвим для
розвитку теорії інформації і, разом з тим, формальна
ідентичність ентропії з аналогічним поняттям у фізиці
змушує замислитись щодо суті та глибину поняття
"інформація".
Розглянутий метод виміру кількості інформації по
вністю ігнорує її зміст і корисливість для досягнення
мети, тобто її цінність. Дійсно, кількість інформації, що
визначається формулою, аж ніяк не пов'язана зі змістов
ністю і корисливістю цієї інформації для користувача.
Формула дає можливість здійснити спрощений структур
ний підхід, що є характерним для таких технічних сис
тем, як телефон, факс, телеграф, комп'ютер, комп'ютерна
мережа і т.п. Такий підхід є виправданим з точки зору
секретарядрукарки або телеграфістки, що витрачають
час на друкування та передачу повідомлень. Їх інтерес
полягає в тому, щоб за одиницю часу обробити більшу
кількість символів. Щодо змісту того, що друкується або
передається, то їх це зовсім не цікавить.
У практичній діяльності людей цікавить не стільки
формальноструктурний підхід до виміру кількості
інформації, як зміст і практична цінність отриманої
інформації для конкретного користувача. У всіх випад
ках, коли йдеться про інформаційні повідомлення, всі
вони виражаються певними знаками, словами, мовою.
Отже, знаком називається умовне зображення елемента
повідомлення. Слово виступає як сукупність знаків, яка
_____________________________

має змістове значення, а мова — це словник і правила ко
ристування ним. Таким чином, розмірковуючи про
кількість, зміст і цінність інформації, слід виходити із
можливостей аналізу знакових структур. Цими питання
ми займається така галузь знань, як семіотика [9].
Семіотику визначають як комплекс наукових теорій,
що вивчають різні властивості знакових систем, тобто си
стем об'єктів різної природи, які називаються знаками,
кожному з яких поставлено у відповідність деяке значен
ня. В такому розумінні знаковими системами є звичайні і
штучні мови, такі як мови програмування, інформаційні
мови, логічні, математичні і хімічні символи тощо. При
розгляді семіотичної проблематики виділяють її три ос
новні аспекти: синтаксис, семантику і прагматику [12].
Синтаксис вивчає способи сполучення знаків і пра
вила утворення цих сполучень і їх перетворень безвіднос
но до їх значень і функцій. Таким чином, розглянутий
нами структурний і статистичний способи визначення
кількості інформації в повідомленнях можна віднести до
синтаксису. Семантика вивчає знакові системи як засо
би виразу певного змісту і правила інтерпретації знаків і
їх сполучень, тобто вивчає змістову сторону мови. Праг
матика розглядає співвідношення між знаковими систе
мами і їх користувачами, або приймальникамиінтерпре
таторами повідомлень. Іншими словами, до прагматики
відноситься вивчення практичної корисливості знаків,
слів і відповідно повідомлень, тобто споживча сторона
інформації [13].
Семантичний аспект визначення кількості інформації
перебуває в стадії розвитку. Викликає інтерес запропо
нований Р. Карнапом і БарХіллером підхід, що базуєть
ся на визначенні величини семантичної інформації через
логічну ймовірність. Вона являє собою міру підтверджен
ня результатів певної події. При цьому кількість семан
тичної інформації зростає в міру зменшення ступеня ап
ріорного підтвердження появи певної події. Очевидно,
що коли логічна ймовірність дорівнює 1, тобто результа
ти підтверджуються емпіричними даними, то кількість се
мантичної інформації дорівнює нулю. І навпаки, в міру
зменшення ступеня підтвердження результатів, тобто
зменшення апріорного значення, кількість семантичної
інформації зростає [12].
Таким чином, міра семантичної інформації враховує
не лише структуру і зміст самого повідомлення, що роз
глядається ізольовано, а й запас знань у одержувача (ко
ристувача) інформації. Тобто міра семантичної інфор
мації вказує, яку новизну несе одержувачеві повідомлен
ня в порівнянні з тим, що він уже знав.
Визначення інформаційної змістовності повідомлень
грунтується на врахуванні "запасу знань" приймача або
користувача інформації. Необхідною умовою інформа
тивності і змістовності повідомлень для користувача є на
явність у останнього певного багажу знань. Тобто на
явність певного словника, за допомогою якого він може
певним чином інтерпретувати отримані повідомлення.
Отже, можна стверджувати, що семантична інформація
одного і того ж повідомлення є неоднаковою для різних
користувачів і залежить від рівня їх знань або, як прий
нято говорити, від їх тезаурусу.*
З позицій управління важливе значення має прагма
тичний аспект до визначення кількості інформації. З ро
зуміння суті поняття "інформація" вже випливаєте, що
однією з характеристик її властивостей є використання
в процесі управління. А якщо так, то можна її оцінити не
лише з структурностатистичної чи семантичної позицій,
а й з позиції її корисності, цінності і доцільності для до
сягнення поставленої мети [12].
Кожне повідомлення, що отримується системою уп
равління, цікаве не лише з точки зору пізнавальних ха
рактеристик ситуації, що розкривається, а, насамперед,
з точки зору прагматичності, тобто корисності і цінності
для виконання певних функцій управління. "Прагма" в пе
рекладі з грецької означає дію, практику [20]. Отже, ви
ходячи з цього, міру цінності інформації можна визна
чити як зміну ймовірності досягнення мети при отриманні

* Тезаурус (грец. — скарб) у вузькому понятті — це словник, в якому вказані не лише значення окремих слів, а й змістовні
зв'язки між ними, що служать для пошуку слів певної мови за їх змістом.
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інформації. В цьому випадку міра цінності інфор
мації визначатиметься за формулою:

Таблиця 1. Таблиця ймовірностей появи результатів

(10),
де p1 — ймовірність досягнення мети до отримання
інформації;
р2 — ймовірність досягнення мети після отримання
інформації.
При цьому можливі три такі випадки.
1. Отримана інформація не може змінити ймовірність
досягнення мети: в цьому випадку р1=р2, тоді 1ц=0 і така
інформація називається порожньою.
, тоді

2.
зитивною.
3.

, тоді

цесів пов'язана, перш за все, з проблемою використан
ня інформації. Інформаційні аспекти економіки пов'я
зані з розвитком теорії прийняття рішень, теорії ігор,
економіки інновацій, теорії організацій, інформацій
них технологій, економіки знань тощо. Цей розвиток
повинен базуватись, перш за все, на глибокому ро
зумінні суті та змісту інформації. З цих позицій вик
ладений в основній частині статті матеріал є спробою
підійти до природи цього поняття як зі сторони таких
, тобто інформація є по філософських категорій як відображення, різно
манітність, так і кібернетики, коли інформація пов'я
зується з управлінням, кількісним виміром, ентропією
, тобто отримана інформа та комунікаціями.

ція має від'ємний знак і в цьому випадку вона називаєть
ся дезінформацією.
Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити деякі
висновки щодо природи інформації:
— інформація — це всезагальна властивість матерії,
що поряд з енергією визначає параметри руху і прояв
ляється в спрямованості і утворенні впорядкованих
форм існування матерії як результату інформаційної
взаємодії;
— будьяка взаємодія в природі та суспільстві відбу
вається на основі інформації. Причому інформаційна сто
рона взаємодії визначається законом збереження інфор
мації, а саме: інформація зберігає своє значення не
змінним до того часу, поки залишається в незмінному
вигляді носій інформації — пам'ять. А також принципом
мінімуму дисипації енергії;
— інформація та інформаційна взаємодія розви
вається разом з розвитком матерії, створюючи тим са
мим основу для появи більш адаптивних форм матері
ального світу, що перешкоджають дії другого закону
термодинаміки. Результатом розвитку інформаційної
взаємодії є поява керованої інформаційної взаємодії,
яка визначає біологічні та соціальні процеси розвит
ку;
— інформація, хоч і об'єктивна, але нематеріальна
властивість матерії, тобто вона не має фізичної величи
ни виміру;
— важливою властивістю інформації виступає її
здатність до кодування і передачі за допомогою різних
фізичних полів на відстань, що визначається енергією цих
полів. Закодованою є вторинна інформація, на відміну від
первинної, тобто структури, форми або напряму руху ма
теріальних речей;
— кількісним вимірювання інформації займається
така наука, як теорія зв'язку, що займається вирішен
ням проблеми ефективного використання каналів пере
дачі даних, їх граничної пропускної здатності та на
дійності. Структурний метод визначення кількості
інформації, запропонований Р. Хартлі, і статистичний
метод К. Шеннона не враховують внутрішнього змісту
інформації та її цінності для суб'єкта, однак вони при
водять через невизначеність до поняття ентропії та її
взаємозв'язку з інформацією через логарифмічну фун
кцію;
— семіотичний підхід до розуміння природи інфор
мації дає можливість враховувати не лише структуру,
але й зміст повідомлення і, що дуже важливо, запас
знань у одержувача інформації. Тобто встановлюється
міра семантичності інформації, що дозволяє встанови
ти рівень новизни для суб'єкта і використати отриману
інформацію в управлінні при прийнятті відповідного
рішення.
ВИСНОВКИ
Перехід до інформаційного суспільства потребує
дослідження закономірностей і напрямів можливих
соціальноекономічних трансформацій та встановлен
ня принципів, на основі яких вони можуть бути реалі
зовані. Становлення та видозміна економічних про
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ДІЙСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ
НОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО КУРСУ: МІФ ЧИ
РЕАЛЬНІСТЬ

У статті розкрито сутність, умови формування та гіпотетичні сценарії здійснення Нового управлінсьB
кого курсу для України як імперативу модернізації українського суспільства. Розглянуто питання визнаB
чення ідеології, стратегій і технологій модернізації суспільства в контексті побудови громадянського сусB
пільства шляхом кардинальної демократизації державного управління.

Ключові слова: модернізація, людиноцентризм, управлінський курс, соціальний капітал, ідеологія, само!
реалізація, цільове управління, якість життя громадян, державні структури, соціальний референдум.

Обраний курс на модернізацію України під гаслом кового обгрунтування шляхів зміни ситуації в державі .
"Будуємо нову Україну разом", з яким звернувся пре Для цього треба вникнути в складне історичне минуле
зидент України Янукович В.Ф. до Верховної ради Ук країни як далеке, так і відносно близьке. Це дасть змо
раїни, містить суттєві напрями розвитку України і ре гу визначити специфічні риси ментальності наших гро
формування в усіх сферах організації суспільства: по мадян; включаючи управлінську еліту, які стають пере
літичній, економічній, культурній, соціальній.
поною на шляху позитивних трансформаційних про
У той же час залишається невідомим, як здійснюва цесів.
ти ці реформи системно, та ще й разом, тобто за участі
Саме в історичному минулому країни треба шукати
всіх громадян України, враховуючи найнижчий рівень специфічні особливості нашого роз'єднання, тобто руй
соціального капіталу у державі (який базується на згур нування соціального капіталу. Причому робити це по
тованості людей, довірі до влади, на взаємодопомозі трібно чесно і відкрито для того, щоб усвідомити май
один одному). Яким чином починати об'єднувати гро бутні дії в напрямі зменшення гостроти деяких з них,
мадян і починати будувати Україну разом, якщо припинивши взаємні звинувачення.
більшість з них повністю розчаровані й озлоблені? Що
Апріорно всю сукупність чинників, що роз'єднують
треба робити вже сьогодні, щоб реформи були ефектив громадян України, можна поділити на три групи, базу
ними, тобто корисними для більшості громадян?
ючись на наступних історичнохронологічних позиціях.
Якщо не знайдемо відповіді на ці кардинальні питан
Першу групу чинників становлять ті, що виникли
ня, можна стверджувати, що модернізація України з по тільки за період незалежності України як наслідок не
зитивними результатами не відбудеться (як і протягом ефективних (насамперед, політичних) дій за 1991—2011 рр.
20 років незалежності України).
Виникає питання: а чому, дійсно, всі
Масова недовіра до влади, зокрема
спроби всіх президентів, парламентарів і
до судової системи
Основні чинники
урядів зробити Україну квітучою країною
протягом 20 останніх років закінчилися не
руйнування соціального
вдачею? Що є глибинними причинами такої
капіталу в період
ситуації?
Різке розшарування населення не за
незалежності України
На думку авторів, такими чинниками в
результатами корисної для
(1991
─
2011)
першу чергу є наша роз'єднаність, яка зу
суспільства праці
мовлює дуже низький запас соціального
капіталу. Спробуємо розглянути це питан Рис. 1. Перша група основних чинників роз'єднання громадян України
ня більш детальніше з метою пошуку нау
як наслідок неефективних дій влади
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Йдеться про масову недовіру до влади, а
Протиставлення української
також різке розшарування населення на
Основні чинники
бідних і багатих не за результатами праці,
та російської мов
руйнування соціального
корисної для суспільства (рис. 1).
Другу групу становлять чинники, істо
капіталу, які з’явилися
ричне коріння яких виникло з 1939 р. (після
ще в 1939 р., а
Нав’язування героїв одного
приєднання Західної України до СРСР), а
проявляються в період
регіону іншим
проявилося за роки незалежності України
незалежності України
(рис. 2). Тут також можна виділити два чин
ники: протиставлення "героїв" однієї гео
Рис. 2. Друга група основних чинників роз'єднання
графічної частини країни іншим, а також
громадян України як наслідок недавнього історичного минулого
протиставлення української та російської
і неефективних дій влади
мов. Ця група чинників має особливий ха
рактер. Їх загострення сьогодні взагалі
унеможливлює якусь згуртованість нації. На жаль, відчуженням інтересів влади від інтересів пересічних
іноді неефективні дії влади загострюють цю пробле громадян.
му.
У цілому, автори не претендують на грунтовні по
Крім того, недоліки дії влади щодо цих чинників яснення причин виникнення вищезазначених чинників
можуть спровокувати сепаратистські настрої в країні. (їх ще треба вивчати та вивчати) роз'єднання наших
Тому ці чинники потребують дуже великої обережності співвітчизників як ключової причини низького запасу
в умовах, коли кожний мешканець України ще не по соціального капіталу України.
вною мірою усвідомив свій статус громадянина незалеж
Отже, вищенаведені результати екскурсу в минуле
ної держави.
дають підгрунтя стверджувати, що для подолання ро
Особливе значення має і потребує великої уваги тре з'єднуючих чинників, які є суттєвою перепоною на шля
тя група чинників руйнування соціального капіталу. ху модернізаційних процесів, треба зробити щось над
Вони не завжди є на поверхні, але діють постійно і ма звичайно важливе і унікальне з точки зору об'єднання
ють глибоке історичне коріння. Мається на увазі само нації. Тобто проблема об'єднання для Українців має над
ізоляція від вирішення суспільних проблем ("моя хата звичайно важливе значення.
скраю…"), а також заздрощі ("щоб у сусіда…") (рис. 3).
Наукові підходи до вирішення цієї проблеми зумов
Оскільки метою цієї праці не є пошук історичних люють необхідність зануритися в потреби людини як
підтверджень таких висновків, тому автори роблять особистості і головної продуктивної сили суспільства,
спробу пояснити присутність цих двох чинників лише а також в сферу її життєдіяльності, де ці потреби задо
деякими окремими екскурсами в далеку історію. Украї вольняються. Розглянемо деякі з них, які мають ключо
на не мала своєї державності впродовж століть, пере ве значення.
буваючи під протекторатом інших країн. Це викликало
Наприклад, кожна людина має потребу з задоволен
приниження людської гідності і, як наслідок, усвідом ням іти на роботу (сфера трудової діяльності) та школу
лене відчуження українця від суспільних проблем, які (сфера освіти), з задоволенням знаходиться в родині,
він уважав "нехай вирішує той, хто має це роботи". за місцем проживання та відпочинку, з задоволенням
Немає сумніву, що під час формування громадянського жити взагалі в країні, яка має перспективи розвитку.
суспільства в Україні позиція "моя хата скраю" суттєво Тобто мова йде про високий рівень самореалізації кож
гальмуватиме цей процес.
ної людини в п'яти вищезазначених сферах життєдіяль
Характерною ментальною рисою українців є зазд ності. Якщо б кожна людина відчувала, що діяльність
рощі, які дуже чітко відобразив Т. Г. Шевченко в поемі владних і інших державних структур — центральних,
"Гайдамаки":
регіональних, місцевих — орієнтована на підвищення
Того ж батька, такі ж діти ?
цього рівня (через залежність одержаних благ представ
Жити б та брататься.
никами цих структур від такого підвищення), це обов'яз
Ні, не вміли, не хотіли,
ково викличе довіру до влади і об'єднання громадян на
Треба роз'єднатися!
вколо біля такої влади. Тобто потрібно визначити
Треба крові, брата крові,
якийсь унікальний показник, який відображав би рівень
Бо заздро, що брата
самореалізації людини і одночасно був би оцінкою
Є в коморі і на дворі,
діяльності органів влади і інших державних структур.
І весело в хаті! [2, с. 118].
Другий приклад. Кожна людина хоче відчувати себе
На думку авторів, глибинною причиною виникнен не "гвинтиком" і об'єктом маніпулювання для політиків
ня заздрощів можуть бути, як мінімум, два фактори. По і державних службовців, а повноцінним громадянином
перше, це саме те приниження людської гідності, про своєї держави, гідним поваги. Але в сучасній системі
яке вже йшлося. Подруге, це неповага до чужої праці, державного управління і діючої демократії добитися
зокрема через те, що країна багата на природні ресур такої поваги пересічний громадянин не в змозі.
си. Цей фактор "неповаги до чужої праці" підтвер
Тобто потрібно задіяти якусь міцну інноваційну тех
джується як низьким рівнем винагороди за працю впро нологію участі громадян в управлінні державою таким
довж багатолітньої історії України, так і характерним чином, щоб представники державних структур так чи
інакше виконували б завдання знизу щодо
задоволення потреб громадян сіл, селищ,
Свідоме відчуження
міст. При цьому результати виконання цих
(самоізоляція) від суспільних
Чинники руйнування
завдань знизу повинні оцінювати самі люди
проблем
через вищезазначений показник.
соціального капіталу, які
Таким показником може бути показник
мають глибоке історичне
якості життя громадян (ЯЖГ), а техноло
коріння і проявляються
гією — щорічне соціологічне опитування
Заздрощі
завжди як упродовж віків,
громадян, яке потім переходить в соціаль
так і нині
ний референдум.
Йдеться про унікальну соціальну техно
логію, яка базується на добровільному ма
Рис. 3. Третя група основних чинників роз'єднання громадян України совому щорічному опитуванні мешканців
сіл, селищ, міст за допомогою місцевих де
як наслідок історичного минулого
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путатів за своїми округами для виявлення рівня
Унікальна об’єктивізовані
якості життя громадян (їх самореалізації) че
рез ступінь задоволення потреб. Ключовим
технологія (УОТ) щорічного
інструментом такого опитування є специфічна
соціологічного опитування громадян
анкета, уперше апробована ще в 1998 р. [3; 4].
Звісно, головним недоліком будьяких со
ціологічних опитувань є емоційне тло, яке час
Вирішення конкретних питань
то викривляє думки респондентів. Тобто залеж
но від настрою людини відповіді будуть різни
ми. Для того, щоб зняти це емоційне тло, в ан
кеті передбачено "відкриту сторінку", де рес
понденти висловлюють причини своєї незадо
Виявлення ЯЖГ,
Оцінка
Інформація щодо
воленості щодо кожного фактора в кожній з
тобто рівня
громадянами
причин
п'яти анкет, які відповідають п'яти сферам жит
самореалізації
соціальної
незадоволення
тєдіяльності людини.
громадян сіл,
відповідальності
потреб як джерело
Визначимо опорні положення цієї унікаль
селищ, міст у
місцевих органів
заходів, планів
ної об'єктивної технології (УОТ) соціологічно
п’яти сферах
влади, а за
соціального опитування:
життєдіяльності
сукупністю
економічного
1) кожна людина як особистість і головна
через рівень
інформації –
розвитку сіл,
продуктивна сила суспільства є пірамідою по
задоволення відрегіональних і
селищ, міст
повідних потреб
центральних
треб (згідно з А. Маслоу) за п'ятьма її видами
— від фізіологічних потреб до самореалізації як
вищої потреби;
Рис. 4. Зміст можливих результатів реалізації унікальної
2) самореалізація кожної людини здійс
соціальної технології щорічного соціологічного опитування
нюється в п'яти сферах життєдіяльності шляхом
громадян сіл, селищ, міст
задоволення відповідних потреб: у сфері трудо
вої діяльності; в особистій сфері (родині); за
місцем проживання та відпочинку; у системі освіти; у мешканців сіл, селищ, міст. При цьому щорічні опиту
цілому в державі;
вання дають інформацію щодо динаміки цих показників
3) виявлення рівня самореалізації особистості як результатів діяльності влади. Отже, оцінка резуль
здійснюється методом одержання суб'єктивної інфор тативності діяльності влади здійснюється вперше сами
мації від респондентів — мешканців сіл, селищ, міст, які ми громадянами. Важко переоцінити цей факт як акт
добровільно беруть участь в опитуваннях;
справжньої демократизації чинної системи управління.
4) для опитування респондентів використовуються Мається на увазі, що сукупні кількісні показники якості
специфічні "закритовідкриті" анкети, за допомогою життя громадян (ЯЖГ) сіл, селищ, міст в індексному
яких можна:
вигляді дають інформацію по району, області, державі
— об'єктивувати суб'єктивну інформацію від рес в цілому.
пондентів щодо рівня задоволення їхніх потреб;
Потретє, довіра до влади буде суттєво підтримана,
— виміряти кількісно рівень задоволення потреб якщо інформацію від громадян (щодо причин незадо
кожної людини за допомогою кваліметричних оцінок; волення потреб) використати для формування заходів
— одержати інформацію для формування заходів, планів соціальноекономічного розвитку сіл, селищ,
планів соціальноекономічного розвитку сіл, селищ, міст. Крім того, за участю самих громадян у відкритому
міст;
інформаційному просторі можна встановлювати пріо
5) техніка проведення такого масового опитування ритети тих чи інших заходів у межах діючого бюджет
населення й опрацювання одержаної інформації пов'я ного фінансування.
зана з діяльністю депутатів місцевих рад у своїх окру
Немає сумніву в тому, що в таких умовах почне по
гах, які мають свій інтерес до такої інформації;
ступово зникати комплекс "маленької людини" в кож
6) проведення опитування населення за окресленою ного учасника цього процесу, що вже років через п'ять
схемою не потребує якихось суттєвих фінансових вит десять може реально змінити всю систему суспільних
рат з місцевих бюджетів.
відносин у країні. Отже, на думку авторів, можна до
Таким чином, можна побачити особливості прове сягти підвищення рівня самодостатності громадян (як
дення такого соціологічного опитування населення, яке особистостей) за умови одночасного суттєвого зростан
здійснюється не за стандартними технологіями вибір ня довіри до влади шляхом її зміцнення й реальної де
кових досліджень якихось конкретних явищ.
мократизації.
Але специфіка унікальної об'єктивізованої техно
Але таке об'єднання людей навколо влади ще більш
логії щорічного соціологічного опитування громадян посилиться, якщо влада буде мати (а люди це бачити)
полягає не тільки у використанні "відкритозакритих" перспективи розвитку сильної держави і побудови гро
анкет з кількісною оцінкою інформації, техніки прове мадянського суспільства на одній ідеологічній основі.
дення опитування і мізерного фінансового забезпечен Цю ідеологію повинні визнати всі громадяни і прийня
ня того, а й в отриманні результатів після проведення ти її як свою, яка "працює" на людей.
такого опитування (рис. 4).
В останні роки філософська школа В.Г. Кременя
Інтерпретація цих результатів дає таке уявлення розглядає людиноцентризм в якості національної ідеї
щодо наслідків застосування технології. Поперше, до України [5; 6]. Але недовіра громадян до будьяких "ідеї"
віра до влади починає зростати вже від початку прове настільки велика, що переконати їх в суспільної корис
дення соціологічного опитування. Справді, самих лю ності ідеології людиноцентризму та відповідній націо
дей уперше запитують, наскільки якісне у них життя, нальній ідеї може тільки диво.
тобто наскільки задовольняються їхні потреби. Квалі
Таким дивом є системне технологічне підкріплення
метричні виміри дають показники від 1.0 (повністю за цієї ідеології, яка дає змогу громадянам бачити реальні
доволені) до 0.0 — повністю незадоволені. Необхідність шляхи втілення її в життя (у тому числі через одержан
відображати причини незадоволення об'єктивізують ня показника ЯЖГ шляхом проведення масового доб
відповіді, усуваючи емоційне тло цих відповідей.
ровільного виявлення рівня задоволення потреб).
Подруге, довіра до влади ще більше зростає, якщо
Отже, людям треба бачити, яким чином ідеологія
оголошуються сукупні показники якості життя грома людиноцентризму перетворюється в конкретні дії уп
дян, тобто рівня задоволення потреб (самореалізації) равлінської еліти на всіх рівнях державної влади. У та
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різняється від традиційного по
няття громадянського суспіль
ства, у якому люди добровільно
об'єднуються у різні громадські
організації. Останні функціону
ють паралельно і спільно з офіц
Технологічні
Ключові стратегії
ійними державними структура
напрями здійснення
ми, допомагаючи останнім вирі
шувати завдання соціального ха
Участь громадян в управлінні державою
рактеру. Але для чого врешті
через оцінки кінцевих результатів
Стратегія глобальної
решт все це робиться? На думку
діяльності державних структур і
демократизації
авторів, відповідь одна — для са
формування планів соціально1
державного управління
мореалізації як тих, хто добро
економічно розвинутих сіл, селищ, міст
вільно бере участь в таких гро
на основі проведення щорічних
мадських організаціях, так і тих,
місцевих соціальних референдумів
на кого орієнтована їх діяльність.
Саме у зв'язку з тим, що в са
мореалізації зацікавлені всі гро
Стратегія формування
Визначення сукупного по країні
мадяни, людиноцентризм стає
культури цільового
показника якості життя громадян,
ідеологічною основою побудови
управління в державних
формування механізму системного
2
країни для людей, тобто грома
управління в центральних державних
структурах макрорівня
дянського суспільства.
структурах
Другим ключовим положен
ням, значимість якого важко пе
Стратегія формування
Визначення сукупного по області
реоцінити, є визначення показ
культури цільового
показника якості життя громадян,
ника "якість життя громадян"
управління в державних
формування механізму системного
3
(ЯЖГ) як такого, що характери
структурах регіональуправління персоналом
зує рівень самореалізації особи
ного (мезо-) рівня
стості у п'яти сферах життєді
яльності: трудовій діяльності;
родині; за місцем проживання та
Стратегія формування
Визначення сукупного по району, а
відпочинку; освіті; знаходжен
культури цільового
також в кожному селі, селищі, місті
ням в країні взагалі. Цей комп
управління в державних
показника якості життя громадян і
лексний показник ЯЖГ за своєю
4
структурах та органах
формування механізму системного
сутністю відображає ступінь за
місцевого самоврядууправління персоналом для досягнення
доволення потреб людини у ви
вання на мікрорівні
поставленої цілі
щезазначених сферах її життєд
іяльності.
Особливість ЯЖГ полягає в
Сприяння самореалізації особистості
тому, що він визначається су
шляхом діагностування (на основі
б'єктивно через думку самих лю
Стратегія розвитку
кваліметричних вимірювань)
дей про стан задоволення їх по
людиноцентризму
особистісних якостей, здібностей з
треб у процесі соціологічного
освіти в контексті
метою самопізнання учнями свого «Я»,
опитування. З одного боку, ніхто
5
формування громадянсьзмісту НУК у структурах державного
глибше самої людини не може
кого суспільства
управління і бізнесу шляхом навчання
судити про міру задоволення
держслужбовців і топ-менеджерів
своїх потреб. З іншого боку, на
це судження можуть впливати
різні емоційні обставини. Саме
емоційність може викривити ре
Рис. 5. СтруктурноLфункціональна модель Нового управлінського курсу
альний стан справ, у зв'язку з цим
для України
вченіфахівці з соціальної еконо
кому випадку мова вже йде про органічне поєднання міки і соціології не визнають ЯЖГ в якості такого по
ідеології, стратегії її реалізації і технологічних засобів казника, що можна використати у системі управління
здійснення.
як оцінку кінцевих корисних результатів діяльності дер
На думку авторів, Україні потрібен Новий управлі жавних структур і органів місцевого самоврядування.
нський курс, який дає таке поєднання.
Але з'явилася можливість використати позитивний
Але, щоб усвідомити це, потрібно визнати спочат аспект (саме глибину) суб'єктивного показника ЯЖГ
ку унікальність України як держави і особливу мен при суттєвому послаблені емоційного фону. Це можли
тальність її мешканців, яку зумовила її історія в дале во зробити шляхом використання двосторонніх анкет
кому і недалекому минулому. Якщо ми визнаємо цю уні із закритою і відкритою сторонами. Остання містить
кальність, то наступним кроком буде визнання необхі відповіді респондентів щодо причин незадоволення по
дності розробки унікального підходу і відповідних тех треб, що суттєво об'єктивізує суб'єктивний показник
нологій до рішення наших внутрішніх проблем, які ще ЯЖГ.
не мали розповсюдження в інших країнах.
Використання кваліметричних вимірювань дає змо
Розробка Нового управлінського курсу базується на гу кількісною мірою відобразити інформацію із закри
п'яти ключових положеннях, які мають суттєву як нау тої сторінки анкети. Але це дає можливість врештірешт
кову, так одночасно і технологічну новизну.
одержати показник, за допомогою якого оцінюються
Перше ключове положення — це виділення понят суспільно корисні кінцеві результати діяльності держав
тя "самореалізації особистості" в якості стрижня філо них структур на всіх щаблях державного управління.
софії людиноцентризму і сутності громадянського сус Маючи на увазі, що сукупні параметри ЯЖГ сіл, селищ,
пільства. В останньому вся система суспільних відносин міст дають наглядову картину результативності діяль
сприяє самореалізації особистості у межах загально ності місцевих органів влади, районних і обласних ад
людської моралі національної свідомості. Це від міністрацій, центральних органів влади.
Людиноцентризм як ідеологічна
основа розвитку України
в напрямку демократичної,
правової держави
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Третє ключове положення — це технологія прове
дення місцевих соціологічних опитувань громадян сіл,
селищ, міст. Їх проводять депутати місцевих рад за свої
ми округами. Перевагою такого методу є те, що, попер
ше, народні обранці будуть мати інформацію про потре
би з перших рук; подруге, це різко знижує фінансові
витрати на проведення таких опитувань. Перша спроба
проведення таких опитувань за допомогою депутатів
місцевих рад в 1997—1998 рр. [3; 4] в одному з міст з на
селенням біля 40 тис. мешканців довела реальність і
ефективність такої технології.
Поступовий перехід до юридично (законодавчо)
закріплених щорічних соціальних референдумів на
певній період буде означати нову еру демократизації
державного управління в Україні.
Дійсно, вперше самі громадяни будуть оцінювати
кінцеві результати діяльності державних структур в ди
наміці й приймати участь у формуванні планів соціально
економічного розвитку сіл, селищ, міст. Тобто інфор
мація про причини незадоволення потреб з відкритої
сторони анкети групується за допомогою депутатів в
позиції цих планів.
Четверте ключове положення — це технологія фор
мування культури цільового управління (за цілями та ре
зультатами) в організаціях різного масштабу і профілю
діяльності, в першу чергу, в державних структурах. При
цьому автором висувається гіпотеза: якщо навчитися си
стемно управляти кожною окремою організацією та її
персоналом як соціальним об'єктом, до складу яких
відносяться і державні структури, включаючи парла
мент, Кабінет Міністрів, Адміністрацію президента,
міністерства, обласні та районні адміністрації тощо та
комерційні організації, це означає навчитися управля
ти суспільством.
Системне управління будьякою організацією почи
нається з визначення кінцевих цілей і вимірювання ре
зультатів їх досягнення, що є системоутворюючим фак
тором формування культури цільового управління.
Кожна окрема організація має три види кінцевих
результатів: суспільно корисні, економічні і соціальні.
Для всіх державних структур суспільно корисні резуль
тати у вигляді росту показника ЯЖГ (тобто підвищен
ня рівня самореалізації громадян на певній території) є
головними, а соціальні результати у вигляді рівня само
реалізації працівників цих структур повинні координу
ватися з головними за принципом зворотнього зв'язку.
Отже, якщо центральні і регіональні органи влади
почнуть відповідати за підвищення ЯЖГ, всі їхні дії (за
кони, укази, постанови, рішення), реформи і трасфор
мації будуть взаємопов'язані між собою і чітко ціле
орієнтовані на сприяння самореалізації громадян, своєї
країни, які проживають в селах, селищах, містах.
П'ятим ключовим положенням є чітка орієнтація
системи освіти (як базової складової суспільних відно
син) на особистість учня з точки сприяння самореалі
зації учня протягом життя. Це можна зробити тільки
шляхом прищеплення учня зацікавленості в само
пізнанні свого "Я" здібностей, рис характеру, профес
ійноособистісних якостей, темпераменту, інших пси
хофізіологічних особливостей. Зацікавленість в само
пізнанні свого "Я" у кожного учня може з'явитися в про
цесі системного діагностування їх якостей з викорис
танням кваліметричних вимірювань. Останні мають ве
ликих мотиваційний вплив на поведінку учнів, в тому
числі в напрямі самовдосконалення.
Взагалі основні складові Нового управлінського
курсу: ідеологія+ стратегії+ технології здійснення —
відображено на рис. 5.

Мова йде про те, що стратегія модернізації України
не базується на ідеологічно обгрунтованому стрижні,
який об'єднував би навколо себе як усіх громадян з
різних сіл, селищ, міст, так і всі структури державного
управління (які функціонують сьогодні в умовах дуже
низької соціальної відповідальності за результати своєї
діяльності).
Визначенню такого стрижня в дуже складних умо
вах сучасної України зі специфічної ментальності її на
селення і дуже слабкої згуртованості громадян, яка сьо
годні зумовлена, в першу чергу, великим недовір'ям до
влади, присвячено розробка нового управлінського кур
су для України.
На думку авторів, саме Новий управлінський курс
для України, який органічно пов'язує ідеологією люди
но центризму, стратегії її реалізації і технологічні на
прями здійснення, може суттєво підвищити соціальний
капітал в країні і кардинально демократизувати держав
не управління. Останнє має надважливе значення для
наших співвітчизників, які ще і сьогодення почувають
себе "гвинтиками" та "маленькими" людьми в своїй дер
жаві. Крім того, через формування культури цільового
управління за кінцевими результатами, якими для дер
жавних структур є підвищення якості життя громадян,
є можливість посилити слабку соціальну відпові
дальність всіх гілок влади.
Тобто вперше в східнослов'янській державі з'яв
ляється можливість повернути владу "обличчям" до на
роду. На жаль, для більшості розчарованих громадян
України такий сценарій модернізації суспільства є
міфом чи утопією.
Але все ж таки, може, знайдуться стратегічно і пат
ріотично мислячі політики, які свої особисті амбіції по
в'язали б із обудовою квітучої України і підвищенням
якості життя громадян на базі системного управління
суспільством, в першу чергу, через системне управлін
ня кожної державної структури і її персоналом??? Ма
ючи на увазі, що теоретичні і технологічні можливості
дійсної модернізації України в контексті реалізації іде
ології людино центризму вже окреслились достатньо
чітко [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
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ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ
ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ
ТА НАГЛЯДУ ЗА СТАБІЛЬНІСТЮ
БАНКІВ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ
КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена питанням удосконалення механізму мікропруденційного регулювання та нагляB
ду в контексті розширення системи економічних індикаторів діяльності банків на кредитному ринку з
метою підвищення оперативності виявлення деструктивних змін у розвитку банківського сектора та
підвищення його фінансової стійкості.
The problem of the micro prudential regulation and supervision mechanism improvement is researched in
this article. It's realized by designing the subsidiary indicators of the banking activity at the credit market. Their
efficiency in the context of the destructive changes in the banking sector revealing is grounded.

Ключові слова: система пруденційного регулювання та нагляду, індикативне регулювання, індикатори
фінансової стійкості депозитних корпорацій.
Key words: the system of the prudential regulation and supervision, an indicative regulation, the indicators of the
financial stability of the deposit corporations.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Регулююча та наглядова функція сучасного цент
рального банку на сьогоднішній день не обмежується
запобіганням проблем в окремих фінансових установах,
а передбачає макропруденційний нагляд за системною
стабільністю фінансової системи загалом. Щодо Украї
ни, то початком становлення системи макропруденцій
ного регулювання та нагляду можна вважати, попер
ше, участь Національного банку України у пілотному
проекті МВФ з компіляції та поширення індикаторів
фінансової стійкості, що використовуються в макропру
денційному аналізі для оцінки та контролю за сильни
ми сторонами та вразливими місцями фінансової сис
теми. А інший рушійний чинник — це внесення змін до
статті 6 Закону України "Про Національний банк Ук
раїни", у якому зазначено, що при виконанні своєї ос
новної функції Національний банк України має вихо
дити із пріоритетності досягнення та підтримки ціно
вої стабільності в державі [1].

www.economy.in.ua

Реформа регулювання фінансового сектора є клю
човим завдання всієї світової громади. Пошук оптималь
них шляхів подальшого розвитку регулювання і нагля
ду у вітчизняній банківській сфері є предметом дослід
ження багатьох провідних науковців, зокрема Бара
новського О.І. [2], Міщенка В.І. [3], Івасіва І.Б. [4], Д'я
конової І.І. [5]. Аналіз наукової літератури дозволяє
констатувати, що проблема впровадження макропру
денційного регулювання та нагляду є багатоаспектною
і ми погоджуємося з думкою Національного банку Ук
раїни, яка викладена у роботі [6], що першочергово не
обхідним є вирішення таких питань: підвищення ступе
ня незалежності регуляторів фінансових установ та зак
ріплення за державним органом відповідальності за роз
роблення політики фінансового сектора. При цьому за
уважимо, що процес переходу від нагляду за стабільні
стю банківської системи до нагляду за стабільністю
фінансової системи не є одномоментним, тому на дано
му етапі, на нашу думку, важливим також є удоскона
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Таблиця 1. Динаміка активів банківської системи України, зважених за ступенем кредитного ризику
Показники
Сумарні активи, зважені за ступенем
кредитного ризику, млн грн.
приріст активів, зважених за ступенем
кредитного ризику, %
Регулятивний капітал, млн грн.
приріст регулятивного капіталу, %
Адекватність регулятивного капіталу, %
Співвідношення темпу приросту
регулятивного капіталу та темпу
приросту активів, зважених за ступенем
кредитного ризику, к-т
Співвідношення активів, зважених за
ступенем кредитного ризику та сукупних
активів банківської системи, %

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

За станом на 1 січня
2005р.
2006р.
2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

33148

38787

56074

87849

108198

176408

289979

519145

878415

751117

772429

-

17,01

44,57

56,67

23,16

63,04

64,38

79,03

69,20

-14,49

2,84

5148
15,53

8025
55,89
20,69

10099
25,84
18,01

13274
31,44
15,11

18188
37,02
16,81

26373
45,00
14,95

41148
56,02
14,19

72265
75,62
13,92

123066
70,30
14,01

135802
10,35
18,08

160897
18,48
20,83

-

3,29

0,58

0,55

1,60

0,71

0,87

0,96

1,02

-0,71

6,51

89,64

76,97

82,74

87,64

80,54

82,48

85,24

86,61

94,85

85,32

81,99

лення механізму мікропруденційного регулювання та
нагляду за стабільністю вітчизняної банківської систе
ми, зокрема в аспекті кредитної діяльності.
Метою даного наукового дослідження є розроб
ка індикаторів діяльності банків на кредитному рин
ку, імплементація яких у систему банківського на
гляду дозволить підвищити оперативність виявлен
ня деструктивних змін у розвитку банківського сек
тора та ефективність моніторингу його фінансової
стійкості.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Обраний нами предмет дослідження, що обмеже
ний кредитною діяльністю банків, обгрунтовується
сучасним станом розвитку вітчизняного фінансового
ринку. Як результат, банківський сектор України є в
першу чергу кредитноорієнтовним та виявляє низьку
активність щодо фінансового інвестування. Так, за пе
ріод 2000—2010 років частка наданих кредитів у су
купних активах збільшилася з 64% до 80%. Темп на
рощування кредитних операцій банками України та
кож протягом досліджуваного періоду зазнавав ра
дикальних змін. Від режиму забезпеченого фінансу
вання вітчизняні банки перейшли до спекулятивного
фінансування, яке бере своїм початком 2004 рік. Так,
до 2004 року спостерігалося достатньо помірне наро
щування кредитування економіки, а починаючи з заз
наченого періоду річний темп приросту кредитів скла
дав понад 60%, досягнувши на кінець 2008 року ре
кордного приросту у 81%. Значною мірою дане зрос
тання кредитів було забезпечене діяльністю найбіль
ших банків України, частка кредитування яких станом
на 01.01.2011рік склала 70% від сукупних кредитів, на

даних вітчизняною банківською системою. Очевидним
є те, що протягом останніх років вітчизняна банківсь
ка система продукувала надмірні обсяги кредитуван
ня. Це, як результат, впливає на високу чутливість
банків України та банківської системи загалом до кре
дитного ризику. У табл. 1 наведено динаміку активів,
зважених за ступенем кредитного ризику. Найвищі
темпи їх зростання мали місце протягом 2005—2008
років, а саме — активи під кредитним ризиком усе
редньому щорічно зростали в 1,7 раз. Співвідношен
ня активів, зважених за ступенем кредитного ризику,
до сукупних чистих активів банківської системи про
тягом всього досліджуваного періоду перевищувало
80%, найвище значення мало місце за результатами
2008 року — 95%.
Порівнюючи темп зміни регулятивного капіталу з
динамікою активів під кредитним ризиком, було вияв
лено, що найбільш обережну діяльність з точки зору
якості покриття негативних наслідків різноманітних
ризиків банки проводили у 2001 році (досліджуване
співвідношення скало 3,3) та 2004 роках (даний показ
ник становив 1,6). В інші часові періоди дане співвідно
шення було менше за одиницю; найменші значення мали
місце протягом 2002—2003 років (0,58 та 0,55 відповід
но). Щодо 2005—2008 років, то позитивним є щорічне
зростання значення співвідношення темпу приросту ре
гулятивного капіталу та темпу приросту активів, зваже
них за ступенем кредитного ризику, яке станом на
01.01.2009 року досягнуло одиниці. Станом на 01.01.2011
року дане співвідношення становило 6,51, що було до
сягнуто завдяки двом чинникам: поперше, у більшості
найбільших та великих банках України протягом 2008—
2010 років мало місце підвищення статутного капіталу

Таблиця 2. Динаміка активів банківської системи України, зважених за ступенем кредитного
ризику в квартальному розбитті
Показники
Сумарні активи, зважені
за ступенем кредитного
ризику, млн грн.
приріст активів,
зважених за ступенем
кредитного ризику, %
Регулятивний капітал,
млн грн.
приріст регулятивного
капіталу, %
Співвідношення темпу
приросту
регулятивного
капіталу та темпу
приросту активів,
зважених за ступенем
кредитного ризику, к-т
Адекватність
регулятивного капіталу,
%

20

2008р.
ІІ кв.
ІІІ кв.

IV кв.

І кв.

620617

663918

712381

878415

837068

821706

19,55

6,98

7,30

23,31

-4,71

82480

88 965

96 955

123066

14,14

7,86

8,98

0,72

1,13

13,29

13,4

І кв.

2009р.
ІІ кв.
ІІІ кв.

2010р.
ІІ кв.
ІІІ кв.

IV кв.

722212

716034

747052

772429

798482

-8,32

-3,85

-0,86

4,33

3,40

3,37

128051

135802

150220

147503

150531

160897

159 856

-7,02

7,18

6,05

10,62

-1,81

2,05

6,89

-0,65

-0,94

3,82

-24,16

-0,73

-2,76

2,11

0,47

2,03

-0,19

15,35

14,54

15,63

18,08

20,8

20,6

20,15

20,83

20,02

IV кв.

І кв.

819264

751117

-1,84

-0,30

128490

119476

26,93

4,41

1,23

1,16

13,61

14,01
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І кв.
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та/або залучення субординованого боргу. Так, регуля
тивний капітал банківської системи за період 2008—2010
років збільшився в 2,2 рази (з 72 млрд грн. до 161 млрд
грн.). Подруге, фінансовоекономічна криза призвела
до суттєвого обмеження банками кредитної діяльності,
що, як результат, вплинуло на скорочення темпів наро
щування активів, чутливих до кредитного ризику.
Вважаємо, що вищерозрахований показник (спів
відношення темпу приросту регулятивного капіталу та
темпу приросту активів, зважених за ступенем кредит
ного ризику) є доречним до використання як індикато
ра якості діяльності банку/банківської системи. Він ха
рактеризує рівень економічної доцільності та обгрун
тованості динаміки формування активів, чутливих до
кредитного ризику.
При цьому зауважимо, що даний індикатор не дуб
лює норматив адекватності регулятивного капіталу, а
доповнює його, що дозволяє роботи більш обгрунтовані
висновки щодо рівня платоспроможності банку/банкі
вської системи. Так, значення нормативу адекватності
регулятивного капіталу протягом всього досліджувано
го періоду перевищувало мінімальні вимоги (табл. 1,
табл. 2), при цьому динаміка значення запропоновано
го індикатора мала різновекторні зміни та більш точно
відображала рівень фінансової стійкості, надійності та
платоспроможності вітчизняної банківської системи.
Також варто зауважити, що фундаментальний не
долік більшості вживаних індикаторів, зокрема еконо
мічних нормативів, полягає в їх здатності виявляти про
блему лише за фактом її виникнення. Щодо даного інди
катора, то він сигналізував про недостатній рівень по
криття ризиків капіталом, починаючи з 2002 року. Щодо
оптимального значення даного індикатора, спираючись
на емпіричні дані, наведені в табл. 1 та табл. 2, вважає
мо, що оптимальне значення для вітчизняної банківсь
кої системи має бути не менше 2х. У випадку застосу
вання даного індикатора на рівні банку його оптималь
ний рівень має бути визначений, виходячи з особливос
тей конкретної банківської установи.
Зауважимо, що Національний банк України в аспекті
регулювання та нагляду за діяльністю банків України
на кредитному ринку виділяє такі напрями: інсайдерсь
ке кредитування; якість кредитного портфеля; дивер
сифікація кредитного портфеля; забезпеченість обсягів
кредитування ресурсами внутрішнього ринку депозитів;
масштаби кредитування у іноземній валюті. На нашу
думку, удосконалення потребує методичний інструмен
тарій у системі регулювання таких аспектів кредитної
діяльності банків України: інсайдерське кредитування,
забезпеченість обсягів кредитування ресурсами внутр
ішнього ринку депозитів. Обгрунтуємо кожну з позицій.
Поперше, інсайдерське кредитування. Так, дослі
джуючи фінансовий стан банків СНД, міжнародне рей
тингове агентство Moody's зазначило, що кредитуван
ня пов'язаних сторін залишається структурним недо
ліком даних банківських систем та є одним з ключових
факторів, що зумовили високий рівень проблемних кре
дитів в банках країн СНД [7]. Серед негативних наслідків
інсайдерського кредитування як для вітчизняної фінан
сової системи, так і національної економіки загалом, у
першу чергу, варто виділити зниження рейтингів банків
України, що, у свою чергу, впливає на динаміку інвес
тицій та інвестиційний клімат держави.
Проблема інсайдерського кредитування є глибокою
за своїм змістом і, звичайно, не може бути вирішена
лише шляхом введення додаткових індикаторів. Першо
черговим є розробка механізмів ефективного аналізу
структури власності банків та взаємопов'язаності влас
ників з компаніями небанківського сектора. Враховую
чи, що дана проблема зачіпає інтереси всього народно
го господарства, тому вважаємо економічно доцільни
ми ініціативи центрального банку Росії щодо підвищен
ня нормативних вимог в аспекті інсайдерського креди
тування, зокрема фінансування бізнесу власників бан
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ку. Щодо індикаторів, впровадження яких дозволило б
якісніше виявляти масштаби вищезазначеної діяльності,
вважаємо за доречне запропонувати наступні:
1) співвідношення кредитів, наданих акціонерам до
статутного капіталу;
2) співвідношення кредитів, наданих пов'язаним
особам за рахунок коштів, залучених на умовах субор
динованого боргу до регулятивного капіталу.
Щодо першого індикатора, то за основу нами взято
норматив максимального розміру кредитів, банківський
гарантій та порук, наданих банком своїм учасникам (ак
ціонерам), зміст якого викладено в Інструкції Централь
ного банку Росії "Про обов'язкові нормативи банків" та
використовується банком Росії у процесі виконання
регуляторних та наглядових функцій [8]. При цьому ми
вважаємо підхід Національного банку України щодо
порядку розрахунку нормативів кредитного ризику, що
виникає у процесі кредитування пов'язаних осіб, більш
обгрунтованим. Маємо на увазі, що базою для розра
хунку економічних нормативів Н9 та Н10 є статутний
капітал (у випадку Центрального банку Росії це влас
ний капітал банку). З огляду на зазначене перший інди
катор також пропонуємо розраховувати до статутного
капіталу банку.
Інше питання, якому, на нашу думку, не приділяєть
ся належна увага — це дослідження джерела коштів, що
направляються на кредитування інсайдерів. Звичайно,
обмеження напрямів використання зобов'язань банку є
прямим порушенням принципу ринковості, дотриман
ня якого є основною забезпечення конкурентоспро
можного середовища діяльності фінансових установ та
формування ефективної фінансової системи, що є од
нією з основних цілей регуляторів фінансового ринку
України. Однак в аспекті кредитування інсайдерів важ
ливим є уникнення перетікання одних ризиків в інші та,
як результат, дії синергетичного ефекту взаємовпливу
кількох ризиків на стан банку та системи загалом. Має
мо на увазі кредитування інсайдерів за рахунок коштів,
що залучалися на умовах субординованого боргу та
згідно чинного порядку можуть бути враховані до ре
гулятивного капіталу банку. У цьому випадку, окрім кре
дитних ризиків, дані операції, враховуючи особливості
інсайдерського кредитування [9], впливають також на
стан реальної капіталізації банківського бізнесу, а отже,
рівень його платоспроможності. Також варто зауважи
ти, що, залучаючи кошти на умовах субординованого
боргу, боржник має розробити та представити на розг
ляд Національного банку України бізнесплан з конк
ретизацією таких питань: доцільність залучення коштів;
прогнозний розрахунок прибутковості банку; первинні
напрями використання залучених коштів протягом пер
ших шести місяців [9]. Отже, контроль за їх викорис
танням випливає з самої сутності даних зобов'язань.
Проведений нами аналіз динаміки та значущості
коштів, залучених банками України на умовах суборди
нованого боргу протягом 2001—2010 років, дозволив ви
явити їх стабільне зростання. Найвищий темп приросту
спостерігався протягом 2006—2007 років (80% та 112%
відповідно), що, в першу чергу, було забезпечено гру
пою найбільших банків України.
З огляду на заходи Національного банку України
щодо обмеження споживчого кредитування (маємо на
увазі проект постанови НБУ про посилення вимог до
банків, що займаються споживчим кредитуванням) та,
як результат, стимулювання кредитування реального
економіки, важливим є моніторинг цільового викори
стання коштів, що залучені банками України на умо
вах субординованого боргу не лише протягом шести
місяців. Додатковим підтвердженням економічної до
цільності вищезазначеного є суттєва значущість дано
го виду зобов'язань у структурі регулятивного капіта
лу банків України. Так, протягом досліджуваного пе
ріоду його (субординованого боргу) частка збільши
лася на 13% (з 10% до 23% відповідно). З огляду на все
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вищезазначене вважаємо за необхідне посилення кон
тролю з боку Національного банку України за цільо
вим використанням субординованих коштів та прове
дення його моніторингу на підставі вищезазначеного
індикатора.
Інший аспект, який, на нашу думку, потребує більш
детального аналізу — це збалансованість кредитної
діяльності по відношенню до динаміки формування зо
бов'язань банків. Так, для вітчизняної банківської сис
теми характерним є суттєве перевищення темпів приро
сту нарощування кредитів над темпи залучення депо
зитів клієнтів. Однак варто відмітити, що це мало місце
лише починаючи з 2006 року. Так, протягом 2001—2005
років всередньому різниця між приростами відповідних
фінансових показників складала 0,27%, а протягом
2006—2008 років — 31,3%. Зауважимо, що порівняння
абсолютних обсягів депозитів клієнтів та наданих кре
дитів є одним із індикаторів фінансової стійкості фінан
сової системи, які рекомендовані МВФ та використову
ються НБУ — cпіввідношення депозитів клієнтів до су
купних валових кредитів (крім міжбанківських). Згідно
підходу МВФ даний індикатор характеризує ліквідність
банку [10].
Проаналізувавши структуру зобов'язань банків Ук
раїни, виявлено, що, починаючи з 2006 року, мало місце
стабільне зменшення частки депозитів клієнтів за їх па
ралельним заміщенням зобов'язаннями перед нерези
дентами, які переважно формуються за рахунок кре
дитів. Розгляд депозитів клієнтів у розрізі строків по
гашення дозволив виявити, що протягом 2001—2010
років строкові кошти клієнтів всередньому на 90% фор
муються за рахунок коштів залучених на період до 2
років. Звичайно, ресурси такої якості нездатні забезпе
чити належний рівень інвестиційного потенціалу банків
України для реалізації масштабного інвестиційноінно
ваційного кредитування реального сектора, необ
хідність якого з точки зору економічного розвитку та
високу зношеність основних засобів галузей економіки
України є очевидною.
Питання формування ресурсів банківським секто
ром є багатоаспектним та безпосередньо впливає на
стан фінансової системи, а також є базовою детермі
нантою збалансованого економічного зростання. Так,
зокрема, згідно гіпотези фінансової нестабільності
американського вченого Х.Ф. Мінскі, економічна ди
наміка значною мірою визначається тим, як фірми
фінансують свої інвестиції в основний капітал. Науко
вець виляє такі режими фінансування, які характери
зують цикли розвитку економічної системи: забезпе
чене фінансування, спекулятивне фінансування та
Понціфінансування [11]. Спираючись на методо
логічні основи теорії економічної динаміки Х.Ф.
Мінскі, провідний вітчизняний науковець Г. Карчева
детально дослідила основні проблеми розвитку банкі
вської системи України в посткризовий період. Г. Кар
чевою розглянуто питання збалансованості обсягів
наданих кредитів та коштів, залучених від нефінансо
вого сектору. При цьому порівняння даних фінансо
вих показників досліджуєть ся не з точки зору
ліквідності системи, а з позицій аналізу режимів фінан
сування [12]. Так, Г. Карчевою за основу взяту показ
ник "кредитна яма" (різниця між наданими кредитами
нефінансовому сектора та депозитами клієнтів). Його
співвіднесення з регулятивним капіталом банківської
системи дозволяє виявляти моменти зміни режиму
фінансування в економічній системі, а отже, може бути
прийнятий в якості індикатора стабільності системи з
метою раннього виявлення зміни фінансових відносин,
що породжують нестабільність економічної системи.
Отже, з огляду на все вищезазначене, вважаємо за до
цільне запропонувати такі індикатори:
1) співвідношення приросту кредитів наданих (крім
міжбанківських кредитів)до приросту депозитів клі
єнтів;
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2) співвідношення різниці обсягу наданих кредитів
(крім міжбанківських кредитів) та депозитів клієнтів, до
регулятивного капіталу.
Суміжною до вищедосліджуваної проблеми є за
лежність банківської системи від зовнішніх кон'юнк
турних запозичень. Як було виявлено попередньо, ча
стка зобов'язань перед нерезидентами у сукупних зо
бов'язаннях банків України протягом 2003—2010 років
зросла на 23% та станом на 01.01.2011 року склала
30,12%. Необхідність нагляду за динамікою даних
коштів обгрунтовується їх економічним змістом. Так,
частка зобов'язань банків України перед нерезидета
ми у структурі зовнішньо го борг у стано м на
01.01.2011р. складала 24%, або 28,1 млрд грн. При цьо
му довгострокові ресурси більш ніж в п'ять раз пере
вищують короткострокові. Серед індикаторів, які ви
користовуються з метою моніторингу динаміки запо
зичень банків від нерезидентів Національним банком
України, варто виділити показник "чистий зовнішній
актив", який дозволяє виявити обсяг непокритого зов
нішнього запозичення відповідною групою суб'єктів
економічних відносин, а також характеризує "напрям"
зовнішньоекономічних відносин банківської системи,
відображає залежність і впливовість системи від/на ко
н'юнктуру міжнарожного кредитного ринку. Врахову
ючи все вищезазначене, вважаємо за доречне розши
рити перелік індикаторів, а саме — запропоувати такі:
1) співвідношення зобовязань банків перед нерези
дентами до сукупних пасивів;
2) співвідношення чистого зовнішнього активу до
регулятивного капіталу. У випадку окремих банків —
співвідношення різниці вимог банку до нерезендентів та
зобов'зань перед нерезидентами до регулятивного ка
піталу.
Запропонований порядок розрахунку останнього
індикатора, так само, як і співвідношення різниці об
сягу наданих кредитів (крім міжбанківських кредитів)
та депозитів клієнтів, до регулятивного капіталу, об
грунтовується змістом регулятивного капіталу, основ
ним призначенням якого є покриття негативних
наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на
себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захи
сту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяль
ності банків. Розриви, які нами досліджуються, є
кількісним виразником ризику ліквідності, тому вва
жаємо за доцільне їх співвіднесення з обсягом регуля
тивного капіталу.
Розрахунок запропонованих індикаторів наведено
у табл. 3.
Так, індикатор, який рекомендований МВФ та ви
користовується НБУ, дозволяє оцінити рівень незба
лансованості депозитнокредитної діяльності банку та,
як результат, рівень ризику ліквідності. Даний індика
тор дозволяє виявити одну з ключових структурних
проблем вітчизняної банківської системи. Запропоно
ваний індикатор "співвідношення приросту наданих
кредитів (крім міжбанківських) до приросту депозитів
клієнтів" дозволяє виявити інтенсивність входження
системи у режим спекулятивного фінансування, що й
породжує структурний дисбаланс, який перешкоджає
забезпеченню збалансованого економічного зростан
ня. Оптимальне значення даного індикатора, на нашу
думку, — 1.
Індикатор "співвідношення різниці обсягу наданих
кредитів (крім міжбанківських) та депозитів клієнтів, до
регулятивного капіталу" дозволяє оцінити вагомість
попередньо виявлених структурних розривів у контексті
стійкості та стабільності банківської системи. Так, да
ний показник досягнув свого максимуму за результата
ми 2008 року та склав 2,9. Тобто, обсяг сформованих
розривів банківською системою втричі перевищував
фактичний розмір регулятивного капіталу.
Інші два запропоновані нами індикатори є характе
ристикою моделі розвитку банківської системи (екзо
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Таблиця 3. Індикатори збалансованості кредитноLдепозитної діяльності та спрямованості
зовнішньоекономічних відносин банківської системи
За станом на 1 січня
Показники
2002р. 2003р.
2004р. 2005р. 2006р.
2007р.
2008р.
2009р.
2010р.
2011р.
Співвідношення депозитів
клієнтів до сукупних
валових кредитів (крім
0,90
0,92
0,90
0,92
0,95
0,76
0,66
0,52
0,52
0,61
міжбанківських) – індикатор,
рекомендований МВФ, к-т
Співвідношення приросту
наданих кредитів (крім
1,24
0,96
1,05
0,91
0,92
1,94
1,40
2,05
0,88
-0,02
міжбанківських) до приросту
депозитів клієнтів, к-т
Співвідношення різниці
обсягу наданих кредитів
(крім міжбанківських) та
0,34
0,35
0,51
0,38
0,27
1,46
2,01
2,89
2,49
1,69
депозитів клієнтів, до
регулятивного капіталу, к-т
Співвідношення зобов’язань
перед нерезидентами до
5,84
8,67
8,87
12,38
19,04
24,11
30,65
26,18
20,98
сукупних пасивів, %
Співвідношення чистого
зовнішнього активу до
0,11
-0,18
0,03
-0,92
-2,43
-4,32
-5,50
-2,06
-0,86
регулятивного капіталу, к-т

генна, ендогенна). У випадку вітчизняної банківської
справи протягом 2001—2010 років спостерігається пе
рехід від ендогенної моделі (2001—2004) до екзогенної
моделі (2005поточний момент). Модель залежного роз
витку банківської ситсеми від зовнішніх кон'юнктурних
запозичень, містить у собі серйозні ризики для фінан
сової системи загалом, тому було запропоновано веден
ня індикатора "співвідношення чистого зовнішнього
активу до регулятивного капіталу". Знак показника вка
зує на напрям зовнішньоекономічних відносин вітчиз
няного банківського сектора з міжнародними ринками
капіталу.
ВИСНОВКИ
Отже, у результаті проведеного дослідження об
грунтовано доцільність розширення системи індика
торів, що використовується Національним банком Ук
раїни у процесі пруденційного регулювання та нагляду
за діяльністю вітчизняних банків в аспекті реалізації
ними кредитної діяльності. Запропоновані нами індика
тори кредитної діяльності банків дозволяють підвищи
ти якість банківського нагляду щодо моніторингу таких
чинників фінансової стабільності банків та банківської
системи загалом як:
1) рівень економічної доцільності та обгрунтова
ності динаміки формування активів, чутливих до кре
дитного ризику;
2) значущість інсайдерського кредитування та ре
альний рівень капіталізації банків, що здійснюється
шляхом залучення коштів на умовах субординованого
боргу;
3) спрямованість зовнішньоекономічних відносин
вітчизняної банківської системи та відстеження зміни
моделі її розвитку (ендогенної, екзогенної).
Також використання запропонованих нами індика
торів у аспекті дослідження збалансованості кредитної
та депозитної діяльності дозволяють оперативно вияв
ляти зміни фінансових відносин між суб'єктами фінан
сової системи, що, у свою чергу, сприяють нестабіль
ності економічної системи.
Зауважимо, що проблематика удосконалення пру
денційного регулювання та нагляду за стабільністю бан
ківської системи є багатоаспектною та потребує більш
поглибленого дослідження не обмежуючись лише кре
дитною діяльністю банків, що й буде реалізовано у по
дальших наукових пошуках.
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ВСТУП
Сучасні тенденції міжнародних економічних відно
син характеризуються стабільним розширенням еконо
мічних зв'язків, що виявляється передусім у збільшенні
зовнішньоторговельного обороту країн світу. Після
проголошення державного суверенітету в Україні роз
почалося кардинальне реформування всіх сторін еко
номічного й соціального життя. Одним з головних зав
дань, що постали перед незалежною державою, було за
лучення до надбань сучасного світового цивілізаційно
го процесу. Тому перед Україною постало доленосне
завдання — здійснити глибокі економічні, політичні та
соціальні реформи і в такий спосіб утвердити новий соц
іальноекономічний лад та інтегруватися в світове
співтовариство. Залучення України до системи світогос
подарських зв'язків після вступу 2008 року в СОТ підви
щує значущість зовнішньоторговельних відносин на
рівноправній і взаємовигідній основі. Розвиток зовніш
ньої торгівлі неминуче супроводжується посиленням її
впливу на всю економічну структуру національної еко
номіки, вона все відчутніше визначає характер і темпи
економічного зростання, процеси накопичення, інвес
тиційну активність, функціонування валютнофінансо
вої системи. Значення зовнішньоторговельних зв'язків
полягає в тому, що вони дозволяють збалансувати еко
номічний і соціальний розвиток країни, є ефективним
засобом досягнення структурної збалансованості еко
номіки. Багато країн зацікавлені в розвитку зовнішньо
економічних зв'язків внаслідок нерівномірності розмі
щення в світі факторів виробництва. Виходячи з ролі,
яку відіграє зовнішня торгівля в економічному розвит
ку України, зростає важливість використання нових
інструментів для підвищення ефективності торговель
них зв'язків та формування конкурентоспроможного
зовнішньоторговельного сектора України з використан
ням дипломатичних інструментів. Дипломатія є не
від'ємною складовою науки і практики міжнародних
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економічних відносин та світової економіки. Економіч
на дипломатія — це сучасна система міждержавного
регулювання світової економіки. Нині у сфері зовніш
ньої торгівлі особливого значення набувають інструмен
ти дипломатичного характеру, що спрямовані на обгрун
тування господарських рішень, які забезпечують
найбільш ефективний розвиток економіки. Перспекти
ви економічного зростання нашої держави дедалі
більшою мірою залежатимуть від її геополітичного ста
новища та світового рейтингу на міжнародних ринках.
ДОСЛІДЖЕНЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
З'ясуванню сутності економічної дипломатії та за
безпеченню дипломатичної служби були присвячені
роботи низки відомих вченихекономістів та політиків.
Своїми напрацюваннями, зокрема, відомі Г. Каррон де
ла Каррьєр, Г. Кіссінджер, М. Лебедєв, Г. Нікольсон, В.
Нижник, В. Попов, О. Сагайдак, П. Сардачук, Дж. Фель
тхем та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є аналіз місця економі
чної дипломатії у ровитку зовнішньоекономічної діяль
ності країни.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття "дипломатія" походить із Стародавнього
Риму, де "дипломатами" спочатку називали осіб, які
мали диплом — рекомендаційну або вірчу грамоту, що
видавалася сенатом офіційним посланникам, яких на
правляли у провінції імперії чи за кордон.
Класичне визначення дипломатії міститься в "Окс
фордському словнику англійської мови" [2]: "диплома
тія — це здійснення міжнародних відносин шляхом пе
реговорів; сукупність засобів, які використовують по
сли й посланники з метою забезпечення переговорного
процесу; праця або мистецтво дипломата". Англійський
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дипломат Е. Сатоу уточнює: дипломатія — це "застосу
вання розуму і такту з метою розвитку офіційних відно
син між урядами незалежних держав".
Таким чином, дипломатія безпосередньо належить
до сфери зовнішньої політики і за своєю сутністю є од
ним із головних і найбільш ефективних засобів її
здійснення. Дипломатія — це діяльність щодо ведення
переговорів, підписання міжнародних угод, вивчення
основних тенденцій та перспектив розвитку як регіо
нальних, так і глобальних міжнародних відносин.
Дипломатія є надзвичайно кодифікованою і форма
лізованої діяльністю, що здійснюється на підставі
Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961
року.
Функції дипломатії[3]:
— представництво;
— дипломатичне спілкування і листування (комуні
кація);
— проведення переговорів;
— здобуття інформації;
— розробка рекомендацій.
Методи і засоби дипломатії [5]:
— офіційні й інші візити та переговори на вищому
(саміти) і високому рівні;
— дипломатичні конгреси, конференції, наради і
зустрічі;
— підготовка двосторонніх і багатосторонніх
міжнародних договорів та інших дипломатичних доку
ментів;
— участь у роботі міжнародних організацій та їх
органів;
— повсякденне представництво держави за кордо
ном, здійснюване її посольствами і місіями;
— дипломатичне листування;
— публікація дипломатичних документів;
— висвітлення в пресі позиції уряду з тих чи інших
міжнародних питаннь.
Безпека, підтримка миру й міжнародне політичне
співробітництво становлять вищі цілі роботи дипло
матів. Їхня діяльність будується на розумінні політич
них сил, на дружбі, на примноженні кількості одно
думців.
Інститут дипломатії з економічними цілями заро
дився відносно недавно і утвердився у другій половині
ХХ століття. Він являє собою отримані економічні ре
зультати засобами дипломатії, незалежно від того, за
стосовує вона чи ні економічні важелі для їх досягнен
ня.
Спроби визначення економічної дипломатії як тер
міна нині робляться багатьма закордонними дослідни
ками і за різними аспектами практичної дипломатії. Се
ред них є й такі, де економічна дипломатія вважається
науковим напрямом, який вивчає комплекс торговель
ноекономічних відносин і дипломатії, а також інших
факторів, які взаємодіють між собою та мають значний
вплив на зовнішньоекономічну політику держави. Еко
номічну дипломатію не можна розглядати лише у вимірі
використання економічних механізмів та інструментів
у міжнародних відносинах. Поступки чи санкції, вико
ристання більш вигідних економічних позицій є лише
засобами тиску і є аналогами демонстрації військової
сили, а особливо в умовах, коли мета акції знаходиться
в політичному вимірі відносин. Ці можливості проявля
ються в міждержавних відносинах в умовах уникнення
протистояння військового характеру. Дипломатія стає
механізмом здійснення зовнішньої політики державною
владою засобом вигідного використання інформації й
переговорів з опорою на представників за кордоном.
Становлення економічної дипломатії певний час
йшло в контексті світової економіки, економічної теорії
та динаміки попиту на торговельне представництво,
маркетингового позиціонування підприємницьких інте
_____________________________
1

http://sd.org.ua/style/logo_prn.gif

www.economy.in.ua

ресів за кордоном та у руслі державної економічної та
політичної безпеки. Необхідно визнати, що в науковій
літературі ще не склалося чіткого й повноцінного виз
начення чи формулювання поняття "економічна дипло
матія", тому її трактування є надзвичайно широким.
Економічна дипломатія безпосередньо належить до
сфери зовнішньоекономічної діяльності і за своєю сут
тю є одним із головних і найбільш ефективних засобів її
здійснення.
Економічна дипломатія нині — це найважливіший
важіль зміцнення міжнародної конкурентоспромож
ності країни, отримання конкурентних переваг на світо
вому ринку. Тому останнім часом найбільшого розпов
сюдження набули активні форми економічної дипло
матії, до складу яких входять політикодипломатична
підтримка та лобіювання вітчизняного експорту(тен
денції новопротекціонізму)1, численні взаємопов'язані
заходи, спрямовані на поліпшення умов доступу націо
нальних компаній на зарубіжні ринки (насамперед, тор
говополітичні заходи), використання багатосторонніх
і регіональних організацій для просування власних інте
ресів, цілеспрямований вплив на партнерів із застосу
ванням фінансових, ресурсних та інших засобів здійс
нення тиску. Тобто посилюється роль державного ре
гулювання у сфері зовнішньої торгівлі.
Зростанню ролі економічної дипломатії в сучасній
системі зовнішньоекономічної діяльності сприяють ба
гато конкретних факторів [4]. Зазначимо найголовніші
[2].
1. Процеси інтернаціоналізації й посилення взаємо
залежності світової економічної системи, які йдуть у
двох площинах — глобальна і регіональна інтеграція.
2. Стрімке розширення зони ринкового господар
ства, лібералізація національних економік й їхня взає
модія за посередництвом торгівлі й міжнародних інве
стицій. Все більше число суб'єктів світової економіки
— транснаціональних корпорацій, банків, інвестицій
них груп — впливають на світову політику, міжна
родні відносини. Масштабна залежність економік но
вих незалежних держав від світових ринків, інвес
тицій, технологій змушує їх регулювати свої позиції
щодо політичних і військових проблем міжнародного
життя.
3. Глобалізація у світовому господарстві посилює
роль економічної дипломатії, сполучаючи процесс по
глиблення інтернаціоналізації продуктивних сил й од
ночасне прагнення транснаціональних корпорацій
підкорити цей процес своїм цілям. Все це підвищує роль
економічної дипломатії, тому що вона сприяє розвитку
інтернаціоналізації в інтересах всіх країн і разом з тим
протидіє прагненням тих, хто хотів би монополізувати
переваги глобалізації.
4. Впровадження прогресивних методів керування,
енергозберігаючих і нових технологій. Іноземні інвес
тиції забезпечують розвиток співробітництва між краї
нами й міжнародними організаціями. Це зменшує тен
денцію до закритості й автаркії (самозабезпечення) еко
номік країн. Зовнішня відкритість стає нормою.
5. Просування інновацій в економіку держави й зов
нішня відкритість сприяють створенню позитивного
іміджу країни, а це спричиняє залучення в країну іно
земного туризму, що теж є вирішальним чинником еко
номічного росту й залучення іноземних інвестицій.
Серед конкретних завдань, які постають перед еко
номічною дипломатією у сфері зовнішньоекономічної
діяльності України, найважливішими і найпріоритетні
шими є:
— диверсифікація форм і напрямів участі України в
сучасному міжнародному поділі праці;
— посилення позицій вітчизняних товаровироб
ників у динамічних та найбільш перспективних сегмен
тах світового ринку товарів, послуг, капіталу і робо
чої сили шляхом дипломатичного супроводження і
підтримки;
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— забезпечення ефективного геоекономічного і тор
говополітичного позиціонування України в системі
зовнішньоторговельних зв'язків засобами економічної
дипломатії;
— використання механізмів двосторонньої та бага
тосторонньої співпраці для поліпшення умов доступу
вітчизняних (українських) товарів, послуг, капіталу і
робочої сили за допомогою недержавної підтримки в
особі торговопромислових палат, які вже давно вико
нують представницьку функцію.
Негативним чинником для економічної дипломатії
України з часів її незалежності стала необхідність ство
рення власної мережі торговельних представництв за
кордоном в період, коли економіка країни фактично
перебувала у стані колапсу, що призвело до втрати по
зицій українських компаній на багатьох важливих рин
ках. Демократизація економічної дипломатії за роки
трансформації (лібералізації) торговельних відносин,
тобто залучення у зовнішньоторговельну діяльність
широкого кола міністерств і відомств, інших державних
та недержавних структур, не була достатньою мірою
підкріплена створенням механізмів координації зовні
шньоторговельної політики і економічної дипломатії,
що й досі перешкоджає оперативному та якісному ви
рішенню проблем, які латентно виникають у сфері зов
нішньоекономічної діяльності.
Авторка цієї статті вже раніше аналізувала роль і
місце торговельних представництв як колишнього
СРСР, так і незалежної України у зовнішньоекономічні
й діяльності країни (див. розділ 13 "Торгпредства" //
Зовнішньоекономічний менеджмент / За ред. д.е.н.,
проф.. І.І. Дахна. — К.: Центр учбової літератури, 2012.
— 568 с.).
Для поліпшення поточної ситуації у сфері зовніш
ньоекономічної діяльності України, зокрема, у сфері
зовнішньої торгівлі, серед першочергових заходів слід
втілити наступні:
— розробити наступальноадаптивну зовнішньотор
говельну стратегію (і програму дій) з формуванням
відповідних цілей, завдань і пріоритетів зовнішньотор
говельної політики України;
— посилити адміністративноорганізаційний ме
ханізм кадрового забезпечення функцій зовнішньоеко
номічної політики, що пов'язані із захистом та актив
ним просуванням національних зовнішньоторговельних
інтересів;
— удосконалити та впроваджувати новітні інстру
менти політикоадміністративного лобіювання націо
нальних комерційних ініціатив за кордоном із залучен
ням посольств, консульств і системи торговопромис
лових палат;
— посилити міжвідомчу координацію зовнішньотор
говельної діяльності суб'єктів національної економіки
за кордоном з урахуванням пріоритетів зовнішньої та
внутрішньої торговельної політики, спираючись на пріо
ритети паретоспроможності;
— залучити парламентські та громадські структури
до здійснення зовнішньоторговельної політики та еко
номічної дипломатії і забезпечити їх участь у роботі
неурядових організацій, представництв міжнародних
багатосторонніх і регіональних інститутів;
— створити та використовувати надалі ефективні
механізми взаємодії державного апарату та бізнесових
структур для реалізації цілей та завдань зовнішньотор
говельної політики.
Першочерговим завданням на сучасному етапі для
України є розбудова ефективної системи просування
національних інтересів на глобальному ринку товарів і
послуг. Найважливішими її елементами слід визначити
наступні [1]:
— політикоадміністративне лобіювання;
— угоди із зарубіжними партнерами щодо привілеїв
у форматі угод про зони вільної торгівлі тощо, зокрема
з ЄС;
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— створення ефективних зон квазіінтеграційного
співробітництва за різними векторами (ЄС, СНД, ГУАМ,
ЄЕП, Митний союз тощо);
— цілеспрямоване використання членства у багато
сторонніх утвореннях задля вирішення проблем вітчиз
няної економіки;
— сприяння посиленню національної комерційної
присутності на зовнішніх ринках шляхом запроваджен
ня інструментів зовнішньої торгівлі;
— впровадження заходів з обмеження негативних
наслідків конкуренції на зовнішніх ринках;
— здійснення ефективної енергетичної дипломатії
щодо диверсифікації джерел енергопостачання;
— використання переваг членства у СОТ.
Підсумовуючи зазначене вище, слід відзначити, що
на практиці ефективність дипломатичного механізму
забезпечення зовнішньоекономічних трансакцій дуже
важко відокремити від впливу таких загальнодержав
них механізмів, як фіскальний (бюджетносолідарний),
фінансовокредитний (розподільчий), правовий (легі
тимноінструментальний), інституціональний та орга
нізаційноправовий. Дипломатичні інструменти забез
печують ефективність певних зовнішньоторговельних,
у т.ч. інтеграційних стратегем, засобами інституціональ
них інструментів, директивами, протоколами, угодами,
домовленостями тощо і несуть у собі найбільш персо
ніфіковані ознаки, що пов'язані з майстерністю і фахо
вістю дипломатів.
Для успішного просування товарів та послуг Украї
ни на міжнародні ринки та формування конкуренто
спроможної зовнішньої торгівлі, необхідне суттєве ко
ригування зовнішньоторговельної політики, яка орга
нічно поєднувалася б з вигідними для України напряма
ми структурних трансформацій в економіці, викорис
танням дипломатичних інструментів для більш ефектив
ної діяльності нашої держави на зовнішніх ринках, на
рощуванням зусиль в найперспективніших секторах на
ціональної економіки, створенням конкурентоспро
можних підприємств, диверсифікацією географічної
структури зовнішньої торгівлі та мінімізацією критич
ної залежності від окремих держав (ринків), відповідно
посилюючи економічну безпеку України. За відсутності
цих заходів будьякі інші будуть неефективними.
Відповідно до Указу Президента України В.Ф. Яну
ковича "Про деякі питання представництв економічних
інтересів України за кордоном" від 8 квітня 2010 р.
№522/2010 у складі закордонних дипломатичних пред
ставництв України були утворені відділи з економічних
питань.
На наш погляд, здається доцільним, щоб, наприк
лад, у газеті "Урядовий кур'єр" існувала постійна руб
рика, яка і містила консультації і поради керівників
відділів з економічних питань вітчизняних закордонних
дипломатичних представництв та інших фахівців у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
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ВСТУП
Ризики, загрози й виклики детермінують масштаби
людської діяльності. Відповідно за основу методології
їхнього розуміння й обліку повинно бути покладене
чітке усвідомлення якісного і кількісного аспектів ри
зиків, які виникають у кожному конкретному різновиді
людської діяльності. Так, у процесі стратегічного пла
нування США використовують два терміни: "загроза"
(threat) і "виклик" (challenge). Вони позначають можли
вості якоїнебудь країни, групи осіб або певного явища
загрожувати ("загроза") або протидіяти ("виклик") до
сягненню цілей національної безпеки.
Інформаційна сфера та її державний захист висту
пають оcновою наукових досліджень вітчизняних та за
рубіжних вчених. Вивченням ролі держави у формуванні
інформаційного суспільства та забезпеченні інформа
ційної безпеки займаються такі вчені, як І.В. Арістова
[1], К.І. Беляков [2], Г.Г. Почепцов [3], І. Рамоне [4],
Д. Лук'яненко [4], Соснін О.[5] та ін.
Мета статті полягає у необхідності теоретичного
обгрунтування діяльності органів державної влади, які
здійснюють управління інформаційною сферою, реалі
зують інформаційну політику з метою захисту націо
нального інформаційного простору та гарантування
інформаційної безпеки.
НЕОБХІДНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Інформаційна безпека у сучасному постіндустрі
альному світі, в якому основним товаром є інформа
ція, яка впливає на прийняття державою тактичних та
стратегічних рішень, є основою національної безпеки.
Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових
частин національної безпеки країни. ЇЇ забезпечення
завдяки послідовній реалізації грамотно сформульо
ваної національної інформаційної стратегії значною
мірою сприяло б досягненню успіху при вирішенні зав
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дань у політичній, військовополітичній, військовій,
соціальній, економічній та інших сферах державної
діяльності. Так, проведення вдалої інформаційної пол
ітики може суттєво вплинути на розв'язання внутріш
ньополітичних, зовнішньополітичних та військових
конфліктів. У ст.17. Конституції України зазначено:
"Захист суверенітету і територіальної ілісності Украї
ни, забезпечення її економічної та інформаційної без
пеки є найважливішими функціями держави, справою
всього українського народу" [6]. Інформаційна безпе
ка — це стан захищеності суспільства, держави, осо
бистості, стан захищеності інформаційних ресурсів, які
забезпечують прогресивний розвиток життєво важли
вих сфер для суспільства. Головна інформаційна заг
роза національній безпеці — це загроза впливу іншої
сторони на інформаційну інфраструктуру країни,
інформаційні ресурси, на суспільство, свідомість,
підсвідомість особистості, з метою нав'язати державі
бажану (для іншої сторони) систему цінностей, по
глядів, інтересів і рішень у життєво важливих сферах
суспільної й державної діяльності, керувати їхньою
поведінкою і розвитком у бажаному для іншої сторо
ни напрямку. Власне, це є загрозою суверенітету Ук
раїни в життєво важливих сферах суспільної й держав
ної діяльності, що реалізовується на інформаційному
рівні.
Стратегічне інформаційне протистояння є само
стійним і принципово новим видом протистояння, здат
ним вирішувати конфлікт без застосування збройних
сил у традиційному розумінні. Для вивчення законо
мірностей інформаційного протистояння та аналізу
його кількісних характеристик необхідно формалізу
вати рівні інформаційної озброєності держави і ме
ханізм еволюції в залежності від ресурсного потенці
алу конкретної держави та впливу зовнішнього ото
чення [7].
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У даному випадку ми будемо брати за основу
інформаційний стан України. Як базову розглянемо
модель вирішення інформаційного конфлікту двох
країн, яка складена на основі моделі Річардсона —
Каспарова [8, с. 93]. В основу моделі покладені наступні
гіпотези:
— у процесі інформаційного конфлікту кожна з двох
держав прагне забезпечувати зростання ефективності
своєї інформаційної зброї пропорційно рівню інформа
ційної потужності;
— економічний потенціал кожної з країн надає/об
межує вплив на темп зростання інформаційних потуж
ностей;
— державні установи ініціюють збільшення рівня
інформаційних потужностей, керуючись своїми праг
неннями.
(t) рівнів інформацій
Введемо позначення (t),
ної озброєності кожної з сторін конфлікту, де t — час.
Тоді перераховані вище умови дії моделі можуть бути
формалізовані у вигляді системи двох звичайних дифе
ренціальних рівнянь:
(1),
де М1, М2, L1, L2, р1, р2, а1, а2, k1, k2 є позитивними
коефіцієнтами, що не залежать від часу.
Параметри моделі (1) за аналогією з термінологією
Т. Сааті [8, с. 23] визначені наступним чином:
k1, k2 — коефіцієнти реакції або захисту від інфор
маційного впливу суперника;
а1, а2 — індикатори відносних витрат на генерацію
інформаційної зброї;
g1, g2 — коефіцієнти претензії (агресивності), якщо
вони позитивні, або коефіцієнти доброї волі, якщо вони
негативні;
М1, М2 — вартість утримання наявного інформацій
ного озброєння;
L1, L2 — граничні значення рівнів інформаційних по
тужностей, що залежать від обсягів ресурсів кожної із
сторін;
р1, р2 — коефіцієнти ступеня важливості інформа
ційних витрат.
Модель (1) допускає існування чотирьох особливих
розв'язків, що визначають координати положень рівно
ваги:
б)
а)
в)
г)
(2),
— рішення системи лінійних алгебраїчних
де
рівнянь.
Нехай функції
і
характе
ризують політику кожної країни в сфері інформацій
ного протистояння, де змінні
,
,
мають значення відхилень від рівноважних рівнів інфор
маційної потужності. Тут
, — стаціонарні парамет
ри управління. З врахуванням вигляду функції систе
ма (1) набуває вигляду:
(3).
Можна зробити такі висновки: кожна держава, що
є частиною світового інформаційного простору, має
виробити комплекс заходів для свого сталого інформа
ційного розвитку в умовах жорсткої конкуренції з ура
хуванням чинників інформаційної безпеки. Для цього
необхідно:
— розуміння інформаційного протистояння як фе
номена, що має певну логіку розвитку;
— створення математичних моделей та на їх базі —
сценаріїв ведення інформаційної війни;
— вироблення кількісних і якісних показників
інформаційних загроз з метою вдосконалення ме
ханізмів прийняття рішень у системах державного і
військового управління;
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— розроблення програмного продукту на базі на
ціонального наукововиробничого потенціалу для за
безпечення максимального захисту від зовнішніх впливів
на комп'ютерні комунікації;
— аналіз стану і технічний аудит всіх засобів інфор
маційної війни з урахуванням їх відповідності сучасним
вимогам;
— консолідація діяльності органів державної вла
ди, політичних партій та ЗМІ у сфері політичного інфор
мування суспільства для нейтралізації негативного пси
хологічного впливу на соціум.
Заходи держави в сфері інформаційної безпеки.
В Україні інформація поділяється на два різнови
ди — таємну та конфіденційну. Відповідно до Закону
України "Про інформацію", до таємної інформації
відносять такі відомості, розголошення яких завдає
шкоди особі, суспільству і державі вона включає до
свого складу державну або іншу, визначену законом,
таємницю. Перелік видів таємної інформації визна
чається державою і закріплюється законодавчо. Дер
жавна таємниця включає в себе відомості у сфері обо
рони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин,
державної безпеки та охорони правопорядку, розго
лошення яких може завдати шкоди національній без
пеці України та які визначені у встановленому зако
ном порядку державною таємницею і підлягають охо
роні державою [6].
З метою нейтралізації загроз інформаційнопсихо
логічного впливу на масову та індивідуальну свідомість,
що можуть завдати збитків суспільному та індустріаль
ному здоров'ю, а також зловживання свободою масо
вої інформації доцільним і невідкладним є опрацюван
ня єдиної державної політики у сфері забезпечення
інформаційнопсихологічної безпеки та відповідної
нормативноправової бази, спрямованих на вирішення
наступних завдань:
— координацію діяльності органів державної влади
і суспільногромадських об'єднань, розмежування по
вноважень органів державної влади та місцевого само
врядування у відповідній сфері;
— встановлення розумних балансів "стримувань
та противаг" між потребою у вільному обміні інфор
мацією і припустимими обмеженнями щодо її поши
рення;
— збереження єдиного інформаційного і духовно
го простору України, традиційних підвалин суспільної
моральності;
— розвиток правосвідомості та психологічної куль
тури громадян у сфері психологічноінформаційної без
пеки;
— навчання населення методам самозахисту від не
гативних інформаційних впливів, основам безпечної
поведінки в сучасному інформаційному середовищі;
— розвиток і підтримку вітчизняного виробництва
засобів захисту від негативних інформаційнопсихоло
гічних впливів;
— організацію міжнародного співробітництва щодо
забезпечення інформаційної безпеки;
— створення вітчизняної системи ліцензування, сер
тифікації, експертизи і контролю в сфері інформацій
ної безпеки;
— розробку і прийняття стандартів у сфері інфор
маційної безпеки;
— експертизу з метою виявлення негативних інфор
маційнопсихологічних впливів та обов'язкового ліцен
зування діяльності і забезпечення інформаційної безпе
ки і сертифікацію відповідних засобів і методів.
Нижче пропонується структурна схема поетапного
становлення та функціонування системи інформаційної
безпеки Української держави (рис.1).
Аналізуючи рис. 1, бачимо, що забезпечення безпе
рервності та оперативної трансформації системи зале
жить від її спроможності реагувати на нові виклики й
ризики, що передбачає виконання основних стадій на
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Вдосконалення

Забезпечення
безперервності
функціонування системи
гарантування
інформаційної безпеки

— врахування реалій сучасного
світового інформаційного простору,
який рухається до неподільності та
формування глобального інформацій
ного суспільства.

ВИСНОВКИ
Критично важливою є необхідність
практичної реалізації наведеної вище
Тестування
Впровадження
Політика
схеми створення ефективної системи
безпеки
інформаційної безпеки держави. З цією
метою доцільне опрацювання "Доктри
ни національної інформаційної безпе
ки України" з чітким визначенням зон
Моніторинг та реакція
Налагодження/
(сфер) відповідальності органів вико
інтеграція системи
навчої влади щодо забезпечення кож
ного з етапів функціонування інформа
ційної безпеки держави згідно з наве
Аналіз системи безпеки
-управління системою
деною схемою. Предметом постійної
(включно з початком впровадження та
-управління змінами
уваги в межах визначеного доктриною
-аналіз оцінок
тестування)
часового проміжку має стати перегляд
-забезпечення інформаційної безпеки
списку "Загроз національній безпеці
України в інформаційній сфері" як
Рис. 1. Структурна схема поетапного становлення та функціонування
щодо нових загроз, так і усунення на
системи інформаційної безпеки України
явних із визначенням ступеня можли
Складено за [7].
вих наслідків та рівнів інтенсивності.
гляду за системою забезпечення інформаційної безпе
З огляду на те, що проблема забезпечення без
ки держави, а саме:
перервності функціонування системи забезпечення
— безпосереднє впровадження механізмів забезпе інформаційної безпеки держави є ключовою, пріо
чення необхідного рівня безпеки;
ритетним є також створення/відновлення основних
— моніторинг системи та її реакції на інциденти напрямів захисту системи національної безпеки в
(події) і впровадження політичної безпеки із викорис інформаційній сфері. Пошук рішень має бути про
танням ефективних інструментів відстеження різнома диктований балансом собівартості подібної систе
нітних "вторгнень";
ми захисту та її ефективності. З метою практичної
— тестування системи безпеки через постійне вдос реалізації зазначеної стратегії слід створити інтег
коналення аудиту;
рований у вертикаль виконавчої влади спеціальний
— вдосконалення системи.
орган, який здійснював би її практичну реалізацію
Забезпечення безперервності функціонування сис і на який, окрім функції впровадження, були покла
теми інформаційної безпеки держави є одним із основ дені обов'язки запуску власне самого процесу роз
них завдань державної політики у сфері як національ будови інтегральної системи забезпечення інфор
ної безпеки загалом, так і забезпечення інформаційної маційної безпеки держави, контролю за її виконан
безпеки держави зокрема. Національну безпеку Украї ням та формулювання нових стратегій з урахуван
ни в інформаційній сфері слід розглядати як інтеграль ням кардинальних змін у геостратегічній ситуації
ну цілісність чотирьох складових — персональної, пуб України.
лічної (суспільної, комерційної (корпоративної) й дер
жавної безпеки. Тому в процесі визначення характеру
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та інформаційної діяльності, що відповідала б реаліям bin/laws/main.cgi?nreg=265712
сучасного світу та рівню розвитку інформаційних тех
7. Вебсторінка інституту стратегічних досліджень
нологій, нормам міжнародного права, але водночас [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.
ефективно захищала б власні українські національні niss.gov.ua
інтереси. Найскладнішими тут є такі завдання:
8. Саати Т.Л. Математические модели конфликтных
— гармонійне забезпечення інформаційної безпеки ситуаций. — М.: Сов. Радио, 1977. — 304 с.
держави, особи і суспільства з одночасним виокремлен
9. Державна інформаційна політика [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http: // merega. org. ua / law
ням нагальних пріоритетів;
— керування не лише власними інтересами, але й на / projects / derzh polityka.
Стаття надійшла до редакції 09.11.2011 р.
ціональними інтересами інших країн;
Оцінки забезпечення
інформаційної безпеки
комунікацій
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ІНФОРМАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
У статті розглядається проблема розвитку інформаційної складової як актуальної інновації для УкB
раїни в сучасних умовах глобалізації економіки. Наочно показано, що ці процеси стають ефективною
базою технічного та інтелектуального управління. Водночас, враховуючи позитивний наслідок — соціаB
лізацію людини, доведено, що інформація потребує створення системи захисту з боку держави.
In the article there is considered the problem of informational component's development as an actual
innovation for Ukraine under the modern conditions of economics' globalization. It is shown that these processes
are becoming effective base of technical and intelligent management. At the same time, taking into account the
positive consequence — the human socialization, it is proved that the information requires the creation of defense
system from the state's side.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Концептуальною основою формування інноваційної
політики держави в Україні потрібно вважати інфор
маційні складові економічного розвитку: підвищення
рівня розвитку і використання інформаційних техно
логій; розвиток нової економіки знань та технологіч
них інновацій; допомога та контроль з боку держави у
прийнятті необхідних законів, у підтримці освітніх про
грам, у фінансуванні наукових досягнень в інфор
маційній сфері; реалізація проектів соціальної підтрим
ки людини.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ
Вітчизняні автори плідно працюють над висвітлен
ням фундаментальних засад сучасної економіки з ме
тою підвищення ефективності функціонування еконо
міки України. Серед них найбільший вклад у розвиток
інформаційної економіки зробили такі вчені: О.Г. Біло
рус, О.В. Зернецька, Д.Г. Лук'яненко, О. К. Соколенко,
П.Ю. Курмаєв, М.В. Ляхович, І.Ю. Матюшенко, А.А. Ткач,
С.В. Фомішин, Ю.В. Макогон та інші.
Так, процеси глобалізації інформаційного суспіль
ства досліджені у працях О.Г. Білоруса, Ю.П. Курмає
ва, А.А. Ткача. Монографія "Глобалізація і безпека роз
витку" за редакцією О.Г. Білоруса містить еволюцію
концепцій і сучасну теорію інформатизації. О.Г. Біло
рус відводить місце для аналізу концепції "технотрон
ноінформаційної ери", де людина "буде зомбована си
стемою і буде назавжди підкорена глобальним технот
ронним світом" [1, с. 52—62]. Ю.П. Курмаєв відзначає,
що електронний бізнес з'явився ще до появи мережі
Інтернет. Перші системи електронної комерції виник
ли в 60х роках минулого століття в США. Для цього
були створені стандарти електронного обміну данними.
В різних галузях і державах стандарти були різними. У
80х роках почалися роботи з поєднання європейських
та американських спеціфікацій [2, с. 373—379]. Профе
сор А.А. Ткач у своїй статті "Інституціоналізація рин
кової інфраструктури в посттрансформаційній еко
номіці" пов'язує активізацію процесів інформатизації зі
спеціалізацією країн у процесі міжнародного світогос
подарського розвитку: "…будьяка спеціалізація об'єк
тивно передбачає необхідність обміну, будьякий про
сторовий розподіл протребує наявної можливості пе
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реміщення, будьяка диференціація властивостей зумов
лює встановлення зв'язків, передачу інформації…" [3,
с. 214—219].
Процеси соціалізації людини у сучасносу суспіль
стві, побудованому на знаннях, відображені у нормати
вах ООН, працях І. Ю. Матюшенко, Дж.Сороса.
Серед загроз для життя та реалізації прав і свобод
людини ООН визначила шість основних тенденцій:
— загострення нових протиріч і конфлікти між
людьми на політичній, економічній, релігійній, етнічній
і територіальній основі;
— поглиблення соціальноекономічного розколу
людей в національних суспільствах, у націяхдержавах;
— відтік капіталів із відсталих країн, відтік кваліфі
кованої робочої сили і інтелекту націй у передові краї
ни;
— підрив безпеки людини у формі використання
інформаційної та психотропної зброї і засобів впливу
на людей;
— ідеологічний диктат і ідеологічне насильство над
людиною через засоби масової інформації;
— адміністративний тиск на людей, позбавлення їх
реального права вибору у процесі виборчих компаній [1,
с. 618].
Професор І. Ю. Матюшенко в роботі "Перспективи
розвитку освіти України в умовах створення суспіль
ства, побудованого на знаннях" вважає, що сучасне сус
пільство, побудоване на знаннях, є похідним від кому
нікаційного та інформаційного суспільства [4, с. 48—54].
Відома також думка Дж. Сороса, що монетаристсь
ка політика, монетаризм і електронні фінансові ринки
не забезпечують реальної основи для соціальної інтег
рації суспільства [1, с. 645].
Тобто соціалізація щільно пов'язана з гуманізацією
суспільства.
Як видно, інформатизація визнана провідними нау
ковцями як складовий елемент сучасних економічних
процесів, а проблеми інформаційного характеру посіда
ють чинне місце як один з предметів пильного вивчення
вчених економістів. Крім цього, з цією групою проблем
щільно пов'язані проблеми технологічного характеру та
проблеми науковоінтелектуального характеру. Мож
на сказати, що ці проблеми в сукупності були витоками
процесу інновацій, а інші — ніби його наслідками.
Це були головні чинники процесів інновацій в умо
вах глобалізації, однак лишилися невирішеними ще ба
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Рис. 1. Генезис нової фази інформатизації економічного розвитку України, що була визвана глобалізацією

гато питань як практичної спрямованості, так і теоре р.).
тичної, що стосуються політики держави в сфері інфор
Крім питань фінансування і затвердження нових
матизації суспільства.
проектів, на конференції було прийнято нові технічні
та інформаційні норми на нові товари. Конференцією
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
було визнано, що конкурентогенні відцентрові тенденції
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
та високий ступінь залежності таких країн, як Вели
За рівнем розвитку і використання інформаційних кобританія, Франція, Італія, Іспанія і Португалія, від
технологій Україна значно відстає від передових у цій американських та японських інформаційних корпорацій
галузі країн. Існуючі темпи розвитку є недостатніми для суттєво знижують інтеграційний потенціал Європейсь
подолання низької ефективності української економі кої Співдружності. Були розроблені спеціальні програ
ки, їх збереження приведе до збільшення технологіч ми щодо залучення кваліфікованих спеціалістів —
ного відставання України і подальшої залежності еко фахівців з інформаційних систем США та Японії у краї
номіки країни від сировинного сектора і імпорту висо ни Європи. Автори наголошують: "…щодо обсягу інфор
котехнологічної продукції. Для продовження розвит маційного ресурсу, то Україна ним навіть специфічно
ку інформаційного суспільства необхідна допомога дер багата і може ефективно використовувати його в міжна
жави: відповідна політика підтримки інформатизації на родних відносинах як конкурентоспроможний товарний
ціональної економіки.
потенціал" [1,с.329]. Розглядаючи економічні аспекти
інформатизації, інтеграції України у світогосподарсь
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
кий розвиток через інформатизацію, необхідно визна
Ми вважаємо, що інформатизація суспільства є од чити, які фактори є вирішальними у підвищенні ефек
нією з головних складових будьякого інноваційного тивності економічної діяльності України. Ми вважаємо,
явища сучасної економіки України. Будемо досліджу що можна приєднатися до дослідників, які відносять до
вати саме феномен інформатизації господарського роз таких факторів наступні:
витку та роль держави у цьому процесі.
1) зовнішньополітичний;
2) внутрішньополітичний;
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
3) соціальнопсихологічний;
ДОСЛІДЖЕННЯ
4) управлінськоправовий;
Зміни в економіці країни викликають відповідні про
5) ресурсносировинний;
цеси в інформатизації. Генезис нової фази інформати
6) економікоекологічний;
зації економічного розвитку України, що зумовлена гло
7) науковотехнологічний;
балізацією, проілюстровано на схемі (рис. 1). З матеріа
8) інформаційнометодологічний.
лу схеми витікають завдання інноваційної політики дер
У цілому, сьогодні автори розглядають ринок як
жави.
психоінформаційний феномен, який є загальногоспо
Послідовно розглянемо зазначені інформаційні дарським самоуправлінським зв'язком [1].
складові економічного розвитку як актуальні інновації
Головним недоліком інформаційних технологій як
сучасної економіки України (рис. 2).
рушійної сили господарського розвитку є їхня ураз
Підвищення рівня розвитку і використання інфор ливість до загроз безпеці у залежності від міжнарод
маційних технологій. Вчені стверджують, що суто ін них потоків інформації, а їх, за думкою О.В. Зернець
формаційний характер сучасного інтеграційного проце кої, дев'ять:
су на інтернаціональному рівні почав проявлятись і фор
1) від урядових виконавців до урядових реципієнтів;
муватись вже в 60—70ті роки минулого сторіччя [1].
2) від урядових виконавців до транснаціональних ре
Значну роль у цьому процесі відіграла Міжурядова кон ципієнтів;
ференція по программі співробітництва західноєвро
3) від урядових виконавців до індивідуальних ре
пейських країн і наукових досліджень (Копенгаген, 1988 ципієнтів;
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Рис. 2. Інформаційні складові економічного розвитку

4) від транснаціональних виконавців до урядових ре
ципієнтів;
5) від транснаціональних виконавців до транснаціо
нальних реципієнтів;
6) від транснаціональних виконавців до індивідуаль
них реципієнтів;
7) від індивідуальних виконавців до урядових ре
ципієнтів;
8) від індивідуальних виконавців до транснаціональ
них реципієнтів;
9) від індивідуальних виконавців до індивідуальних
реципієнтів [1, с. 182—188].
У цьому випадку, коли мова йде про глобальні
інформаційні системи та глобальний світогосподарсь
кий розвиток, за думкою Д. Г. Лук'яненка, "інформа
ційна безпека може розглядатися як фактор соціально
економічного розвитку, як відстеження і класифікація
комп'ютерних загроз, як збереження і захист технічної
і мовної інформації, як новий вид озброєння, як запоб
ігання інформаційній війні, як вплив на масову та індив
ідуальну свідомість [1, с. 482]. Вплив на свідомість як
могутній інформаційній фактор конкурентної бороть
би, торгових війн та просування товару, сьогодні сам по
собі народив могутню індустрію купівліпродажу інфор
мації як глобального виду бізнесу. Погодимося з нау
ковцями [1], які виділяють його наступні особливості:
1) неймовірно висока ціна за інформацію (понад 6
млрд дол.);
2) запекла конкуренція на цьому ринку;
3) диверсифікація діяльності інформаційних ком
паній;
4) посилення політичного та економічного впливу
інформаційних агенцій.
Зараз необхідні допомога та контроль з боку дер
жави у прийнятті необхідних законів, у підтримці
освітніх програм, у фінансуванні наукових досягнень в
інформаційній сфері.
Для теоретичного осмислення переходу від індуст
ріального до інформаційного суспільства і викликано
го цим переходом перетворення економіки України, на
самперед, державі необхідно було сформувати понятій
ний апарат явищ інформатизації, що відбуваються в
нашій країні.
Першочергова задача законодавчих органів Украї
ни полягала у затвердженні права громадян на одержан
ня інформації; її відкритість, доступність, волю обміну;
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об'єктивність, вірогідність, повноту, точність. Основні
положення про інформацію закріплені в Законі "Про
інформацію" [5], який було прийнято в 1992 році. Закон
закріпив головні принципи інформаційних відносин,
державної інформаційної політики, основних напрямів
інформаційної діяльності у державі, організації освіти,
наукових досліджень в галузі інформаційної діяльності.
Громадяни отримали законність одержання, викорис
тання, поширення та зберігання інформації.
Основні напрями розвитку інформаційного суспіль
ства сформульовані в Законі "Про Національну програ
му інформатизації" [6] і в Законі "Про Концепцію На
ціональної програми інформатизації" [7]. В Законах
подано Концепцію Національної програми інформати
зації, завдання законодавства щодо цієї програми, пред
ставлено поняття замовника та керівника програми, га
лузеві, регіональні проекти, положення щодо закупівлі
та використання програмних, технічних та інших за
собів, дано пояснення порядку здійснення фінансового
забезпечення, економічного стимулювання, контролю
за виконанням завдань програми. Окремий розділ про
грами присвячено міжнародному співробітництву при
виконанні програми.
Концепція Національної програми інформатизації
є невід'ємною частиною Національної програми інфор
матизації та включає характеристику сучасного стану
інформатизації, її стратегічні цілі та основні принципи,
очікувані наслідки реалізації цієї Програми [8].
У 2000 році в Окінаві члени великої вісімки прийня
ли Хартію глобального інформаційного суспільства. У
цьому документі [1, с. 274] були сформульовані прин
ципи переходу до інформаційного суспільства. Цей пе
рехід дозволить економікам різних країн та суспільству
в цілому перейти до постіндустріальної моделі впоряд
кування світу. Учасники Великої вісімки вважають, що
інформаційне суспільство — це таке суспільство, у яко
му виробництво і споживання є найважливішим видом
діяльності, а електронна інформація — найбільш зна
чимим ресурсом, нові інформаційнокомунікаційні тех
нології стають базовими технологіями, а інформаційне
середовище, поряд із соціальним і екологічним — но
вим середовищем.
Велику роль у формуванні нових навичок і інфор
маційного світогляду нового покоління відіграє Поста
нова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Державної програми "Інформаційні та комунікаційні
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технології в освіті і науці" на 2006—2010 роки" [9]. Спе
цифіка розвитку українського інформаційного суспіль
ства, в тому, що інтелектуальні сили в країні вже існу
ють, хоча і в неявній формі. Їх слід розвивати, виходячи
з системи освіти і науки, що історично склалася. Необ
хідно забезпечити реалізацію програми пристосовуван
ня вищої професійної освіти до потреб галузі ІТ, при
вести навчальні програми з підготовки фахівців в області
ІТ у відповідність з кращою міжнародною практикою а
також організувати на базі вузів курси підвищення ква
ліфікації за спеціальностями, яких потребує галузь ІТ.
Для вирішення цієї задачі необхідно забезпечити залу
чення представників провідних світових і українських
компаній галузі інформаційних технологій до участі в
розробці програм навчання фахівців у сфері ІТ і орган
ізацію проходження ними практики в цій галузі. Таким
чином є можливість відмовитися від наздоганяючого
розвитку у цій сфері. З іншого боку, високий рівень роз
витку ІТ стане найважливішим чинником якісного пол
іпшення систем освіти і охорони здоров'я.
Для проведення наукових досліджень у сфері інфор
матизації у 2001 році створено Інститут телекомунікацій
та глобального інформаційного простору у складі На
ціональної академії наук. Однак у багатьох регіонах
існує проблема доступу науковців до новітніх інформа
ційних технологій, до мережі Інтернет. Необхідно по
всюдне інвестування в цю сферу. При цьому необхід
ний механізм контролю здійснення інвестицій в інфор
маційні технології. Інформація про здійснення інвес
тицій на фінансовому інвестиційному ринку і на ринку
реальних інвестицій, процес формування звітності
єдиної системи інвестування повинні бути прозорими.
При цьому обов'язкове розміщення інформації на елек
тронних носіях. Найважливішим напрямом у рамках
розвитку галузі ІТ є створення спеціалізованих техно
парків, що забезпечують можливість формування кри
тичної маси фахівців і надання ним телекомунікаційних
послуг необхідної якості за доступної ціни.
У зв'язку зі змінами в інформаційному суспільстві
країни виникає потреба нової редакції прийнятих за
конів при незмінній ідеологіії. Показник інформатизації
повинний стати одним з найважливіших у розвитку су
часного суспільства.
У будьякому демократичному суспільстві діяль
ність органів влади повинна бути прозорою. Узгоджу
ючись з цими вимогами і зростаючими можливостями
доступу громадян до інформації, уряд нашої держави
прийняв цілий ряд законодавчих актів про введення і
супровід відповідних інформаційних систем, що висвіт
люють роботу державних органів влади, надають мож
ливість народу виразити своє ставлення до діяльності
уряду. Найважливішим досягненням у цьому питанні
стало прийняття Кабінетом Міністрів Постанови "Про
заходи щодо створення електронної інформаційної си
стеми "Електронний Уряд" [10] для забезпечення інфор
маційної взаємодії органів виконавчої влади між собою,
з громадянами та юридичними особами на основі сучас
них інформаційних технологій. Працює Єдиний веб
портал органів виконавчої влади, призначений для інтег
рації вебсайтів, електронних інформаційних систем та
ресурсів органів виконавчої влади і надання громадя
нам і юридичним особам інформаційних та інших послуг
загального призначення, інформаційних та інших по
слуг, які потребують ідентифікації суб'єктів правових
відносин і забезпечення цілісності та достовірності
інформації (з використанням електронного цифрового
підпису) за допомогою мережі Інтернет. ВЕБсайт з ад
ресою http//www.me.gov.ua визначено офіційним сай
том Міністерства економіки України, інтегрованим до
Урядового ВЕБпорталу. Створені та функціонують 9
інтерактивних баз даних, які містять інформацію про
національні об'єкти промислової власності, 3 інформа
ційнодовідкові системи, доступ до яких надається че
рез Інтернет [11; 12]. Також вводиться в експлуатацию
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система інформаційноаналітичного забезпечення
Мінекономіки, проводиться забезпечення функціону
вання бази даних державних класифікаторів, вебсайту
державної системи сертифікації УкрСЕПРО [13].
Для упорядкованості електронних ресурсів органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та
інших юридичних осіб публічного права, доступ до яких
здійснюється через телекомунікаційні мережі загально
го користування, а також електронних ресурсів приват
ної форми власності, організовано Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів [14].
Слід визначити, а також привести перелік інфор
мації, яку органи державної влади зобов'язані робити
публічно доступною, уточнити правовий статус вироб
ників і утримувачів (володарів) офіційної інформації,
визначити їх обов'язки по організації зберігання офі
ційної інформації і доступу до неї.
Значною мірою потрібно використати досвід розви
нутих країн у цій сфері, зокрема США. Одною з голов
них цілей сайту уряду США ezgov.com є поліпшення
його образу, швидке реагування на запити виборців,
проведення опитувань в електронному режимі, вивчен
ня ситуації на місцях.
Глибокі якісні зрушення, притаманні інформаційно
му суспільству, в той же час потребують необхідності
забезпечення безпеки інформаційним ресурсам. По
мітну роль у цьому процесі повинні зіграти міжнародні
організації. 28 січня 2001 року Радою Європи було прий
нято Конвенцію про захист осіб стосовно автоматизо
ваної обробки даних особистого характеру. До цієї Кон
венції Україна теж має приєднатися [15]. 23 листопада
2001 року Радою Європи прийнято Конвенцію про кібер
злочинність, яку ратифіковано і на Україні.
Відносини у сфері захисту інформації в інформа
ційних, телекомунікаційних та інформаційнотелекому
нікаційних системах регулюються Законами України
"Про захист інформації в автоматизованих системах",
"Про захист інформації в інформаційнотелекомуніка
ційних системах" [11; 12], які гарантують забезпечення
захисту інформації, визначають повноваження держав
них органів у сфері захисту інформації в інформацій
них системах, відповідальність за порушення законодав
ства про захист інформації в системах, встановлюють
права власника інформаційної системи, порядок досту
пу до інформації, яка є власністю держави.
Реалізація проектів соціальної підтримки людини.
Для охвату всього суспільства інформатизаційними
процесами потрібна реалізація проектів адресної со
ціальної підтримки незахищених верств населення, роз
робка програми підтримки придбання персональних
комп'ютерів для малозабезпечених верств населення,
розробка заходів стимулювання передачі організація
ми і компаніями застарілих персональних комп'ютерів
в особисте користування співробітникам або учбовим
закладам. Зниження імпортних мит також є важелем
підвищення попиту з боку населення і компаній на ком
п'ютерне устаткування. Ці мита не виконують функцій
захисту внутрішнього виробника і лише підвищують
вартість комп'ютера для кінцевого споживача. Ліквіда
ція мит на комп'ютери і комплектуючі також узго
джується з позицією СОТ.
Розвиток нової економіки знань та технологічних
інновацій.
Не дивлячись на труднощі та проблеми у функціо
нуванні інформаційних систем, слід вважати, що новий
розвиток виробничих сил буде базуватися на інформації
та знаннях. Цю думку підтримує професор Ткач А.А.,
який в роботі "Світогосподарські виміри інституціональ
ної ринкової інфраструктури України" наголошує:
"Особливо динамічний розвиток послуг з передачі і пе
реробки інформації приводить до висновку, що неми
нуча інформатизація і поширення цифрових технологій
зумовлять радикальні і навіть революційні зміни у сфері
виробництва й дистрибуції продукції" [16, с. 350—354].
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Цю теоретичну тезу можна підтвердити цікавим прак
тичним дослідженням Ляховича М.В., який у статті
"Вплив інформаційної інфраструктури на розвиток еко
номіки" провів кореляційній аналіз економічного роз
витку країн у залежності від рівня розвитку інформа
ційної інфраструктури і прийшов до наступних вис
новків:
— економічний розвиток значною мірою пов'язаний
з розвитком інформаційної інфраструктури;
— найбільший вплив інформаційні технології мають
в країнах з високим рівнем доходів;
— бурхливий науковотехнічний розвиток поглиб
лює розрив між країнами з високим і низьким рівнями
доходів;
— країнам з низьким та середнім рівнем доходів по
трібно вживати заходів щодо посилення інформати
зації;
— вплив рівня забезпеченості стаціонарним зв'яз
ком поступово зменшується. Зростає вплив міжнарод
ного Інтернеттрафіка [17, с. 75—79].
Успішна реалізація процесу впровадження інформа
ційних систем визначила виникнення можливостей для
ефективного розвитку економіки і політики нашої дер
жави і суспільства в цілому.
ВИСНОВКИ ТАК ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
На нашу думку, інформатизація суспільства є од
нією з головних складових будьякого економічного
явища сучасності. Сучасні реалії громадського життя
вимагають нових концептуальних рішень і методолог
ічних підходів, що спираються на процеси інформати
зації. Концептуальною основою формування інновац
ійної політики держави мають стати інформаційні
складові економічного розвитку: підвищення рівня
розвитку і використання інформаційних технологій;
допомога та контроль з боку держави у прийнятті не
обхідних законів, у підтримці освітніх програм, у
фінансуванні наукових досягнень в інформаційній
сфері; реалізація проектів соціальної підтримки люди
ни; розвиток нової економіки знань та технологічних
інновацій.
За рівнем розвитку і використання інформаційних
технологій Україна значно відстає від передових у цій
галузі країн. Існуючі темпи розвитку є недостатніми для
подолання низької ефективності української економі
ки, їх збереження приведе до збільшення технологіч
ного відставання України і подальшої залежності еко
номіки країни від сировинного сектора і імпорту висо
котехнологічної продукції.
Для продовження розвитку інформаційного сус
пільства необхідна допомога держави у фінансуванні на
укових відкриттів у цій області, у підтримці освітніх про
грам, у забезпеченні сучасного матеріальнотехнічного
оснащення навчального процесу. З метою якісного кон
тролю за інформацією, що розміщується на сайтах
Інтернет, необхідне прийняття закону про ліцензуван
ня та державну реєстрацію кожного сайта та поштової
скриньки.
Проблеми соціалізації людини в Україні і нова якість
життя повинні базуватися на наступних головних фак
торах розвитку: розвинення освіти та науки; інформа
тизація як процес, котрий безперервно посилюється і
використовується в управлінні. Для охвату всього сус
пільства інформатизаційними процесами потрібна реа
лізація проектів соціальної підтримки незахищених
верств населення.
Наибільш суттєвими в новій економіці знань є тех
нологічні інновації, які є ознакою країн з високим рівнем
доходів.
Успішна реалізація процесу впровадження інформа
ційних систем визначила виникнення можливостей для
ефективного розвитку економіки і політики нашої дер
жави і суспільства в цілому, тому подальші досліджен
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ня та практичні досягнення в цьому напрямі дозволять
Україні значно покращити стан економіки.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану конкурентоспроможності України і шляхів її підвиB
щення. Виходячи з того, що на світових ринках переважно реалізується українська продукція з незначB
ною доданою вартістю низького рівня обробки, конкурентоспроможність якої досягається за рахунок
низької ціни, обгрунтовується необхідність удосконалення структури промисловості України з метою
збільшення експорту продукції виробництв п'ятого і шостого технологічних укладів.
The article deals with the current state and ways of improving the competitiveness of the economy of Ukraine.
It is emphasized that since the Ukrainian goods with insignificant amount of added value are sold on the world
markets and the competitiveness is being enhanced due to low prices, it is essential to improve the structure of
the industry of Ukraine by exporting advanced technology products.

Ключові слова: конкурентоспроможність національної економіки, структура промисловості, структура
імпорту, структура експорту.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічна мета України — вступ до Європейського
Союзу (ЄС), який забезпечить зростання рівня життя її на
роду. Водночас інтеграція України до ЄС стає можливою
лише за умов, якщо у ній будуть зацікавлені країничлени
ЄС. На самміті в Лісабоні у березні 2000 р. Європейська Рада
ЄС визначила стратегічну мету — стати найконкурентнішою
і найдинамічнішою в світі економікою, заснованою на знан
нях, здатною до безперервного гармонійного зростання,
створення більшої кількості робочих місць продуктивної
праці й тіснішого соціального гуртування. Тому безпереч
ною умовою вступу України до ЄС стає підвищення
конкурентоспроможності її економіки. Виходячи з того, що
конкурентоспроможність економіки України залежить від
багатьох факторів, важливим стає виявлення тих з них, які
є вирішальними для її підвищення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед праць, присвячених конкурентоспроможності
країн і шляхам їх підвищення, слід відмітити дослідження
зарубіжних вчених Д. Долгова, П. Кругмана, М. Портера,
Б. Шлюсарчика, українських вчених Л. Антонюк, І. Бура
ковського, В. Геєця, М. Дудченка, Я. Жаліла, Д. Лук'янен
ка, Ю. Макагона, В. Новицького, Ю. Пахомова, А. Поруч
ника, А. Румянцева, В. Сіденка, А. Філіпенка, О. Шнипка,
О. Шниркова.
Мета статті полягає в обгрунтуванні необхідності по
силення конкуренції диференціації при реалізації українсь
ких продуктів і послуг на світових ринках шляхом інновац
ійного розвитку економіки України та удосконалення її
структури.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Конкурентоспроможність національної економіки ха
рактеризується конкурентною позицією країни, яка відпо
відає рейтингу конкурентоспроможності, визначеному за
допомогою різних методик. Серед них найбільш авторитет
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ними є рейтинги Міжнародного інституту розвитку менед
жменту (Лозанна) та Всесвітнього економічного форуму
(Давос). Методики їх розрахунку надають можливість виз
начити ранг країни і вже у процесі цих розрахунків стає
можливим надання різних значень певним показникам з ме
тою виявлення чутливості рангу країни відносно цих показ
ників. Тобто використання цих методик дозволяє імітувати
поведінку рангу країни за різних умов її розвитку.
Таким чином, розрахований за будьякою методикою
ранг конкурентоспроможності країни являє собою кількісне
визначення конкурентоспроможності національної еконо
міки. Необхідно зазначити, що визначений ранг конкурен
тоспроможності країни має не абсолютний, а відносний ха
рактер: він визначає місце країни серед обраної сукупності
країн. Тому ранг країни залежить не тільки від дій самої
країни, спрямованих на підвищення її рейтингу, а й від інших
країн. Дії цих країн можуть як підвищувати, так і знижува
ти рейтинг країни. Тому збільшення або, навпаки, зменшен
ня конкурентоспроможності країни може відбуватися не
залежно від тих чи інших дій країни. Тому у подальшому
при розгляді змін національної конкурентоспроможності
економіки України слід враховувати цю особливість.
З 2004 року головним індексом для вимірювання націо
нальної конкурентоспроможності став розроблений за ме
тодологією Всесвітнього економічного форуму Глобальний
Індекс Конкурентоспроможності (ГІК), який формують 110
індикаторів. Приблизно одна третина з них — це статис
тичні дані, решта — дані, отримані шляхом опитування, яке
проводиться за методологією ВЕФ. ГІК увібрав у себе ос
новні новітні ідеї щодо конкурентоспроможності й, з ура
хуванням складності процесу економічного росту, бере до
уваги зважене середнє значення великої кількості різних
компонентів, кожний з яких стосується одного з аспектів
конкурентоспроможності. Компоненти згруповані в 12
складових конкурентоспроможності: 1) державні, суспільні
та приватні установи; 2) інфраструктура; 3) макроеконо
мічна стабільність; 4) охорона здоров'я та початкова освіта;
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інституційне середовище. По
зитивні тенденції спостеріга
2011
ються і в удосконаленні інфра
Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 півріччя
структури, яка є одним з ваго
мих факторів конкурентосп
Обсяг
19,8
22,0
27,3
38,0
40,4
45,9
58,3
78,7
49,3
63,1
39,4
роможності економіки. Але на
Джерело: статистичні збірники "Зовнішня торгівля України товарами та послугами", Том 1 даному відрізку часу спостер
(у 2006 році, с. 9), (у 2007 році, с. 9), (у 2008 році, с. 11), (у 2009 році, с. 10); Експресвипуск. Держ ігається значне падіння місця
комстат України 12.08.2011. № 192; Зовнішня торгівля України товарами за 1 півріччя 2011 року. складової "Макроекономічна
С. 2. Експресвипуск. Держкомстат України 12.08.2011. № 196. Зовнішня торгівля України послу стабільність" — з 91 місця на
гами за 1 півріччя 2011 року. С. 2; Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. 132. Це можна пояснити на
слідками світової фінансової
— Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
кризи, сила впливу
якої на економіку Ук
Таблиця 2. Динаміка зовнішньоторговельного сальдо України, млрд дол. США
раїни у порівнянні з
іншими країнами вия
2011
Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
вилася особливо знач
1 піврічя
ною. Падіння з 60
Сальдо
2,88
3,84
2,84
6,92
1,29
–2,88
–7,26
–13,31
–1,31
–3,11
–1,8
місця на 67 спостері
Джерело: статистичні збірники "Зовнішня торгівля України товарами та послугами", Том 1 (у 2006 гається і за четвертою
році, с. 15), (у 2007 році, с. 15), (у 2008 році, с. 17), (у 2009 році, с. 17); Експресвипуск. Держкомстат Украї складовою "Охорона
ни 12.08.2011. № 192; Зовнішня торгівля України товарами за 1 півріччя 2011 року. С. 2; Експресвипуск. здоров'я та початкова
Держкомстат України 12.08.2011. № 196; Зовнішня торгівля України послугами за 1 півріччя 2011 року. С. освіта". Слід відзначи
2. Державний комі тет статистики Укр аїни [Електро нний р есурс]. — Режим до ступу: http:// ти, що якщо погіршен
ня показників охорони
www.ukrstat.gov.ua/.
здоров'я і може бути
пов'язане зі світовою
5) вища освіта та професійна підготовка; 6) ефективність кризою, то погіршення показників початкової освіти, на
ринку товарів та послуг; 7) ефективність ринку праці; 8) роз нашу думку, має довгостроковий характер і зумовлюється
виненість фінансового ринку; 9) оснащеність новітніми тех існуючим демографічним станом відтворення населення
нологіями (технологічна готовність); 10) розмір ринку; 11) України. Тому у найближчій перспективі покращення цієї
складової можливе лише за рахунок покращення показників
рівень розвитку бізнесу; 12) інновації [1, с. 15—17].
Результати України в ГІК 2008—2009 рр. свідчать про охорони здоров'я. Падіння з 43 на 46 місце спостерігається
те, що вона займає 72 місце з 134 країн. Серед країн СНД і за п'ятою складовою "Вища освіта та професійна підготов
Україна займає четверте місце із загальним балом 4,09 після ка", яка, на нашу думку, також носить довгостроковий ха
Російської Федерації, Казахстану та Азербайджану. У по рактер і обумовлюється існуючим демографічним станом
рівнянні з попереднім роком Україна поліпшила свій рей відтворення населення України. Особливо великих втрат
тинг на одну позицію, тобто незначним чином поліпшила зазнала конкурентоспроможність економіки України за
свою конкурентну позицію. Загальна оцінка конкурентосп складовою "Ефективність ринку товарів та послуг" — з 103
роможності економіки України зросла на 0,11 бали (для на 129 місце. Це можна пояснити, як і для складової "Мак
порівняння загальна оцінка конкурентоспроможності в роекономічна стабільність", наслідками світової фінансової
2007—2008 рр. знизилась на 0,05 бала). Однак збільшення кризи. Водночас складова "Ефективність ринку праці", не
загального балу незначним чином позначилось на динаміці зважаючи на фінансову кризу, зберегла своє 54 місце. В
країни в рейтингу ГІК. Це можна пояснити тим, що інші краї умовах фінансової кризи спостерігаємо різке падіння скла
ни, які знаходяться вище або нижче України у рейтингу, так дової "Розвиненість фінансового ринку" — з 85 на 119 місце.
Дещо неочікуваним виглядає падіння складової "Осна
само прогресували в 2008—2009 рр.
Результати України в ГІК 2009—2010 рр. свідчать про щеність новітніми технологіями (технологічна готовність)"
те, що вона займає 82 місце, у 2010—2011 рр. 87 місце се — з 65 на 83 місце. Виходячи з того, що криза перш за все
ред того ж числа країн, що у попередньому звіті, і 89 місце торкнулася розвинутих країн, можна було б сподіватися на
серед країн, що враховувалися у цьому періоді, із загаль покращення цієї складової. Але фактичні дані дозволяють
ним балом 3,9 [2]. Виходячи з цих даних, можна зробити висловити думку про те, що саме високі технології стають
висновок, що конкурентоспроможність економіки Украї більш стійкими в умовах кризи.
Економіка України виявилася більш вразливою у по
ни за період 2008—2011 рр. знизилась. Дійсно, про це
свідчить зіставлення як місця країни у рейтингу країн, так рівнянні з іншими країнами в умовах світової кризи і за скла
і загальних балів відповідно з ГІК 2008—2009 рр. і ГІК довими "Розмір ринку" — падіння з 31 на 38 місце, "Рівень
розвитку бізнесу" — з 80 на 100 місце і "Інновації" — з 52 на
2010—2011 рр.
Дані звітів про конкурентоспроможність країн світу 63 місце.
Таким чином, з 12 складових конкурентоспроможності
дозволяють і більш детально розглянути стан конкурентос
проможності економіки України у розрізі 12 складових кон економіки України дві покращили свої рейтинги, одна збе
курентоспроможності. Відповідно до цих даних результати регла, а решта — їх погіршила. У цілому погіршився й рей
ГІК 2008—2009 рр. за складовими свідчать про те, що за пер тинг конкурентоспроможності економіки України.
Змістовна оцінка наслідків такого погіршення конкурен
шою складовою "Державні, суспільні та приватні установи"
Україна займає 115 місце, за другою складовою "Інфраст тоспроможності економіки України вимагає якісного виз
руктура" — 79 місце, за третьою складовою "Макроеконо начення цієї економічної категорії.
Аналіз існуючих в науковій літературі її визначень доз
мічна стабільність" — 91 місце, за четвертою складовою
"Охорона здоров'я та початкова освіта" — 60 місце, за п'я воляє узагальнити їх у наступному вигляді: конкурентосп
тою складовою "Вища освіта та професійна підготовка" — роможність національної економіки — це її здатність про
43 місце, за шостою складовою "Ефективність ринку товарів давати на ринках інших країн свою продукцію, налагоджу
та послуг" — 103 місце, за сьомою складовою "Ефективність вати між країнами виробничу кооперацію і при цьому за
ринку праці" — 54 місце, за восьмою складовою "Розви безпечувати сталий розвиток країни і на цій основі — стаб
неність фінансового ринку" — 85 місце, за дев'ятою скла ілізацію чисельності народу, зростання його добробуту,
довою "Оснащеність новітніми технологіями (технологічна якості і тривалості життя людей. Але, приймаючи таке виз
готовність)" — 65 місце, за десятою складовою "Розмір рин начення конкурентоспроможності національної економіки,
ку" — 31 місце, за одинадцятою складовою "Рівень розвит ми стикаємося з певною суперечністю між ним і викладе
ку бізнесу" — 80 місце і за дванадцятою складовою "Інно ним вище підходом до кількісного, рейтингового виміру кон
курентоспроможності.
вації" — 52 місце.
Дійсно, рейтинговий підхід розглядає не саму по собі
За даними результату ГІК 2010—2011 рр., Україна у
розрізі цих складових займає відповідно 104, 68, 132, 67, 46, конкурентоспроможність країни, а її співвідношення з кон
129, 54, 119, 83, 38, 100 і 63 місця. Зіставлення з даними ре курентоспроможністю інших країн, які утворюють їх певну
зультату ГІК 2008—2009 рр. дозволяє констатувати, що за множину. Розв'язання цієї суперечності стає можливим,
складовою "Державні, суспільні та приватні установи" Ук якщо функціонування національної економіки розглядаєть
раїна значно покращила свої позиції, тобто покращила ся одночасно як відокремлено, так і у контексті функціону
Таблиця 1. Динаміка експорту товарів і послуг України, млрд дол. США
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вання інших країн, з якими взає
Таблиця 3. Динаміка структури реалізованої промислової продукції України
модіє національна економіка, а
за основними видами діяльності, %
по суті — у взаємодії зі світовою
економікою.
Очевидно, що найважливі
шою ознакою конкурентоспро
можності економіки України є її
здатність виробляти і реалізову
вати на внутрішньому і зовніш
ньому ринках свою продукцію.
Кількісно ця ознака визначаєть
ся розміром і динамікою експор
ту товарів і послуг. Дані, які ха
рактеризують динаміку експор
ту товарів і послуг України у
2001—2010 рр. (табл. 1), свідчать
про його постійне зростання,
крім 2009 кризового року, коли
він значно зменшився і склав
62,6% від рівня 2008 р. У 2010 р.
експорт товарів і послуг
збільшився у 1,28 рази відносно
рівня 2009 р. і склав 80% від рівня
2008 р. Зростання експорту то
варів і послуг України спостері
гається і в 2011 р.
Водночас саме по собі зрос
тання експорту товарів і послуг
України не дозволяє стверджу
вати, що має місце зростання
конкурентоспроможності її
економіки, тому що воно може
супроводжуватися випереджа
ючим зростанням імпорту то
варів і послуг, наслідком чого
стає зменшення зовнішньотор
Джерело: Статистичні щорічники України за 2001 р.(с. 114), 2002 р. (с. 118), 2003 р. (с. 106),
говельного сальдо і навіть набут
тя ним від'ємних значень (табл. 2004 р. (с. 107), 2005 р. (с. 105), 2006 р. (с. 104), 2007 р. (с. 110), 2008 р. (с. 112) 2009 р. (с. 108).
2).
Експресвипуск. Держкомстат України 28.09.2011. № 240. Обсяг реалізованої промислової про
Разом з тим, логічно ствер дукції за січеньсерпень 2011 року та індекс обороту (реалізації) в Україні. С. 1. Державний
джувати, що зростання експор комітет статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
ту і зростання позитивного і
зменшення негативного зовнішньоторговельне сальдо хідності одержання зовнішніх запозичень, збільшення вит
свідчать про зростання конкурентоспроможності економі рат з бюджету на обслуговування зовнішнього боргу і змен
ки України. Якщо експорт товарів і послуг та позитивне зов шення можливостей для підвищення добробуту народу. Так,
нішньоторговельне сальдо зменшуються, або негативне — на кінець 2010 р. обсяг валового зовнішнього боргу України
збільшується, то це свідчить про зменшення конкурентосп сягнув 117,3 млрд дол. США (85,7% від ВВП), збільшившись
роможності. Логіка цього твердження зводиться до наступ протягом звітного року на 13,9 млрд дол. США (на 13,5%) [3].
Очевидно, зростання конкурентоспроможності еконо
ного. Економіка України у роки зменшення сальдо підви
щує споживання тих товарів і послуг, які сама не може ви міки України тісно пов'язане зі зменшенням зовнішнього
робляти взагалі або не може виробляти відповідної якості і боргу, що стає можливим лише за рахунок досягнення по
ціни. Тобто конкурентоспроможність економіки України зитивного зовнішньоторговельного сальдо.
Аналіз структури експорту товарів України свідчить про
збільшується у тому випадку, коли швидкість зростання ек
спорту перевищує швидкість зростання імпорту. Відповід те, що його основу складають товари з незначною часткою
но до цієї логіки на даному
Таблиця 4. Динаміка структури основних видів експорту товарів України, %
відрізку часу зростання конку
рентоспроможності економіки
України відносно попередніх
років спостерігається тільки у
2002 і 2009 р. Відмітимо, що, за
розрахунками, зробленими за ме
тодологією Всесвітнього економ
ічного форуму, збільшення рей
тингу конкурентоспроможності
України спостерігалось у 2001—
2002, 2002—2003, 2006—2007 і
2008—2009 р. [1, с. 33].
Конкурентоспроможність
економіки України визначається
не тільки обсягами експорту й
імпорту товарів і послуг, але їх
структурою. Дійсно, дані табл. 2
дозволяють відмітити той факт,
що зовнішньоторговельне сальдо
України, починаючи з 2006 р., ста
ло від'ємним. Це свідчить про те,
що економіка України значну час
Джерело: Статистичні щорічники України за 2001 р.(с. 266), 2002 р. (с. 283), 2003 р. (с. 269),
тину своїх потреб задовольняє за
рахунок імпорту, на оплату яко 2004 р. (с. 275), 2005 р. (с. 262.), 2006 р. (с. 254), 2007 р. (с. 264), 2008 р. (с. 264) 2009 р. (с. 260);
го не вистачає доходів від експор Експресвипуск. Держкомстат України 12.08.2011. № 192; Зовнішня торгівля України товара
ту продукції власного виробниц ми за 1 півріччя 2011 року. С. 8—11; Державний комітет статистики України [Електронний
тва і це призводить до необ ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Таблиця 5. Динаміка структури основних видів експорту послуг України, %

сучасних інформаційних технологій,
розвитком української науки і техно
2011
логій (табл. 5).
Роки
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 пів
Слід зазначити, що падіння валют
Транспортні
83,5
83,5
82,7
76,1
73,0 71,3
67,6 65,1
65,7 67,1
68,8
ного курсу гривні відносно долара США
Різні ділові
5,2
5,7
5,9
8,0
9,5
11,3
12,9 13,2
12,8 12,7
12,7
внаслідок світової фінансової кризи
Подорожі
2,3
2,5
2,8
3,1
3,4
3,3
3,8
4,2
3,1
3,3
2,6
сприяло збереженню конкурентоспро
можності української продукції, але
Фінансові
0,5
0,4
0,5
0,4
0,6
0,1
3,6
4,1
3,9
4,1
2,4
одночасно погіршило умови подальшо
Послуги
2,6
2,2
2,0
2,4
3,3
3,4
2,6
2,8
3,3
3,0
2,6
го використання того потенціалу, особ
зв’язку
ливо природного, яким володіє країна.
Комп’ютерні
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
1,2
1,8
2,3
2,9
2,9
3,1
І якщо послідовно розглядати конку
Страхові
0,1
0,1
0,3
0,3
0,4
0,9
2,8
1,6
0,8
0,5
0,6
рентоспроможність країни як її
Роялті та
0,1
0,1
0,1
0,5
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,4
0,4
здатність забезпечення економічної
ліцензійні
могутності країни, її сталого розвитку
Джерело: Статистичні щорічники України за 2001 р.(с. 270), 2002 р. (с. 289), 2003 р. і на цій основі — зростання добробуту
(с. 275), 2004 р. (с. 281), 2005 р. (с. 268), 2006 р. (с. 260), 2007 р. (с. 270), 2008 р. (с. 270) 2009 р. народу, покращення всіх показників, які
(с. 267), Експресвипуск. Держкомстат України. 15.02.2011. № 27; Зовнішня торгівля Ук позитивно характеризують сучасний
раїни послугами за 2010 рік. С. 9; Експресвипуск. Держкомстат України 12.08.2011. стан і майбутнє країни, то цілком оче
видним стає той факт, що використан
№ 196; Зовнішня торгівля України послугами за 1 півріччя 2011 року.
ня цінової конкурентоспроможності за
доданої вартості. Це означає, що її виробництво супровод рахунок зниження валютного курсу гривні відносно долара
жувалося незначними виплатами заробітної плати і потре США не може розглядатися як доцільне.
Відзначимо, що в науковій літературі висловлюється
бувало або витрат робочої сили невисокої кваліфікації, або
відбувалось неповне використання кваліфікації цієї робо думка про те, що зниження валютного курсу гривні супро
чої сили і відповідна недооплата її праці. Зазначимо, що ці воджується збільшенням співвідношення валютного курсу
українські товари виграють конкурентну боротьбу на світо і паритету купівельної спроможності гривні і свідчить про
вих ринках за рахунок лідерства у витратах. Очевидно, що, негативний характер перебігу в країні економічних процесів
якщо в експорті товарів зростає питома вага саме таких то [4]. До того ж зниження валютного курсу гривні ускладнює
варів, то навіть при зростанні обсягів експорту говорити про обслуговування і виплату зовнішнього валового боргу краї
зростання конкурентоспроможності економіки України на ни, деномінованого у доларах США.
Викладене вище дозволяє погодитись з висловленою
вряд чи можливо.
З іншого боку, імпорт товарів зі значною часткою до думкою про необхідність переорієнтації з металургії як ос
даної вартості свідчить про те, що для підвищення своєї новної статті експортної виручки на галузі економіки, по
конкурентоспроможності економіка України повинна ста в'язані з аграрним сектором та харчовою промисловістю,
вити перед собою задачу імпортозаміщення з тим, щоб за на машинобудування, авіакосмічну галузь, ядерну енерге
довольняти свої потреби власною продукцією і експорту тику [5]. Розвиток цих галузей має визначити майбутню
структуру економіки України, її перехід на п'ятий та шос
вати її.
Таким чином, підвищення конкурентоспроможності тий технологічні уклади і експорт продукції виробництв, що
економіки України визначається тими зрушеннями, які ма їх формують. Саме за рахунок цього економіка України на
ють відбутися у сфері виробництва і призвести до зміни його буватиме нових конкурентних переваг, які забезпечать
підвищення рівня її конкурентоспроможності.
структури.
У світлі вищесказаного розглянемо структуру про
ВИСНОВКИ
мисловості України (табл. 3). Наведені в табл. 3 дані
Викладене вище дозволяє стверджувати, що підвищен
свідчать про те, що за останні десять років структура про
мисловості України фактично не змінюється, металург ня конкурентоспроможності економіки України стає мож
ійне виробництво та виробництво готових металевих ви ливим за рахунок інноваційного розвитку, який забезпечить
робів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблен перебудову її структури на основі впровадження вироб
ня, хімічна та нафтохімічна промисловість збільшують ництв п'ятого та шостого технологічних укладів. У основу
свою питому вагу, а виробництво харчових продуктів, на зовнішньоторговельної політики має бути покладений по
поїв та тютюнових виробів, легка промисловість її знач ступовий перехід від цінової конкуренції товарів з незнач
но зменшують, машинобудування спочатку збільшує, а в ною часткою доданої вартості до нецінової конкуренції,
останні роки навіть зменшує її і у 2010 р. досягає рівня конкуренції якості товарів високого ступеню обробки зі
2001 р., а у першому півріччі 2011 р. перевищує її лише на значною часткою доданої вартості. Необхідно також в екс
0,3%. Тобто говорити про значні структурні зрушення в порті послуг збільшувати питому вагу тих їх видів, які зу
промисловості України наведені дані не дозволяють. Це, мовлені розвитком туризму, фінансів, сучасних інформац
безперечно, впливає і на структуру експорту товарів Ук ійних технологій, розвитком української науки і технологій.
раїни, яка покращилась за рахунок збільшення питомої Особлива увага при цьому має бути приділена розвитку
ваги продуктів рослинного походження, жирів, олії, го фінансової системи, посиленню державного валютного кон
тових харчових продуктів, продукції машинобудування і тролю і валютного регулювання, а також контролю за ут
зменшення питомої ваги недорогоцінних металів та ви воренням зовнішнього боргу і динамікою його обслугову
вання.
робів з них (табл. 4).
Але, як і раніше, основу експорту України складають
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АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
У статті розглядається роль програмноBцільових документів у забезпеченні ефективного управління
інноваційними процесами на регіональному рівні та пропонуються заходи щодо його покращення шляB
хом удосконалення інноваційної інфраструктури.
The paper considers a part of program documents in providing an efficient management of innovation
processes on the regional level and proposes some measures to improve it by making adjustments in innovation
infrastructure.
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ВСТУП
Світовий досвід свідчить про постійно зростаючу
роль регіональної інноваційної політики у формуванні
національної інноваційної системи. Найбільш вагомих
результатів у розвитку сфери інновацій сьогодні дося
гають ті держави, які забезпечують децентралізацію
господарських зв'язків на користь регіонів. Переконли
вим аргументом на користь цього твердження є прого
лошений ЄС курс на регіоналізацію інноваційного та
науковотехнічного розвитку. Європейська Рада закли
кала країнчленів європейської спільноти докласти зу
силь для зміцнення наукововиробничих зв'язків і спри
яти формуванню регіональних інноваційних кластерів і
мереж.
Для забезпечення впливу на формування регіональ
ної інноваційної системи та розвиток регіональних інно
ваційних процесів обласними державними адміністра
ціями у регіонах України розробляються та затверджу
ються регіональні інноваційні програми, що визначають
стратегічною метою діяльності регіонів формування
інноваційної моделі розвитку економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання ефективності інноваційних процесів та їх
нормативної регламентації на регіональному рівні роз
глядали такі вчені, як Бочарова Н. [1, с. 46—60], Боро
віч Т.В. [2], Дутчак Ж.І. [2], Денисюк В.А. [4, с. 191—
197], Орлюк О.П. [5, с. 68—73], Ревуцький С. [6, c. 79—
85], Сєдов А.О. [2], Стріха М.В. [2], Шовкалюк В.С. [2]
та інші. Ученими розглядалась проблема значення про
грамноцільових документів в управлінні соціальноеко
номічними (в тому числі й інноваційними) процесами,
визначались основні недоліки та переваги творення та
ких документів, основні засади управління інноваційни
ми процесами у регіонах та можливі напрямки їх подаль
шого удосконалення шляхом кластеризації. Водночас
проблему інфраструктурного забезпечення управління
інноваційними процесами розглянуто недостатньо.

www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
— оцінити рівень забезпечення регіонів України
місцевими програмноцільовими документами, які рег
ламентують їх інноваційний розвиток;
— визначити орієнтовний перелік питань, які по
винні обов'язково висвітлюватись у програмноцільових
документах інноваційного характеру;
— запропонувати заходи з покращення управління
регіональними інноваційними процесами на прикладі
Житомирської області.
РЕЗУЛЬТАТИ
Інноваційна активність у регіонах України є вкрай
нерівномірною, тому програми інноваційного розвитку
затверджено не у всіх областях. Сьогодні досвід роз
робки регіональних програм інноваційного розвитку
мають такі області:
— Донецька область: "Програма науковотехнічно
го розвитку Донецької області на період до 2020 року";
— Запорізька область: "Цільова економічна програ
ма інноваційного розвитку Запорізької області на
2008—2012 роки";
— Кіровоградська область: "Регіональна програма
науковотехнічного та інноваційного розвитку Кірово
градської області на 2004—2006 роки та на період до
2015 року";
— Полтавська область: "Програма інноваційного та
науковотехнічного розвитку Полтавської області до
2008 року";
— Черкаська область: "Обласна програма науково
технічного та інноваційного розвитку на 2008—2011
роки";
— Чернігівська область: "Програма інноваційно
інвестиційного розвитку області на 2007—2010 роки,
"Чернігівщина інвестиційна — 2010" [2, с. 24—26; 3,
с. 37—60].
Складання інноваційних програм є нормою в Євро
пейському Союзі — сьогодні вони функціонують при
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близно у 100 європейських регіонах. Власні інноваційні
програми реалізують і окремі регіони Російської Феде
рації, зокрема підтримка малого інноваційного підпри
ємництва була одним з пріоритетів Комплексної цільо
вої програми розвитку та підтримки малого підприєм
ництва у м. Москва на 2007—2009 роки. Цю пріори
тетність було збережено у новій Міській програмі
підтримки та розвитку малого і середнього підприєм
ництва на 2010—2020 роки [4, с. 191—197].
Реалізація регіональних інноваційних програм по
винна забезпечувати підгрунтя для активізації іннова
ційної діяльності, створення інноваційної та науково
виробничої інфраструктури, інтеграції освіти, науково
технічної сфери та виробництва як передумов іннова
ційного розвитку економіки регіонів [2, с. 24—26]. Роз
робка та реалізація регіональної інноваційної програ
ми сьогодні виступає обов'язковим атрибутом успішно
го розвитку аграрної сфери будьякого вітчизняного
регіону.
Процесу розробки інноваційних програм в Україні,
в тому числі і національних, притаманний ряд характер
них негативних рис. Зокрема, не витримуються такі ти
пові стадії, процедури та основні принципи програмно
цільового управління, як цільова спрямованість, комп
лексність, альтернативність та керованість програм.
Формування більшості проектів здійснюється на безаль
тернативних засадах, без проведення конкурсів та дер
жавної експертизи [6, с. 79—85].
Регіональна інноваційна програма повинна являти
собою комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів,
спрямованих на розв'язання найважливіших проблем
інноваційного розвитку регіону в цілому, а також окре
мих галузей його економіки та територіальних громад.
Тому під час розробки регіональної інноваційної про
грами обов'язково повинні враховуватись такі питання:
— створення оптимальних умов для ефективного
функціонування господарюючих суб'єктів у регіоні,
поліпшення основних економічних показників, збіль
шення зайнятості населення;
— залучення у регіон зовнішніх інвестицій, підтрим
ка найбільш значимих інноваційних проектів;
— планування та збільшення податкових надхо
джень, стабілізація фінансовобюджетної сфери регіо
ну, ефективне управління та контроль фінансових по
токів;
— розвиток інфраструктури та ефективне управлін
ня системами соціального забезпечення, охорони здо
ров'я, освіти, житловокомунального господарства,
транспорту тощо;
— створення й підтримка стабільності суспільно
політичної ситуації в регіоні;
— охорона правопорядку та ефективна боротьба зі
злочинністю;
— ефективне використання природних ресурсів,
розв'язання проблем екології;
— ефективне використання інвестиційного потен
ціалу на основі власних внутрішніх ресурсів та активної
взаємодії з навколишнім світом, застосування досягнень
науки та зарубіжного досвіду.
Розглянемо шляхи підвищення ефективності управ
ління інноваційним розвитком аграрних підприємств на
прикладі Житомирської області. В загальному плані
систему взаємодії основних факторів інноваційного
розвитку аграрної сфери області можна представити у
вигляді відповідного процесу, що складається з основ
них стадій: дослідження, інвестування наукових розро
бок, впровадження їх у виробництво, підготовка та пе
рекваліфікація кадрів у освітньому секторі (рис. 1).
Підгрунтям реалізації інноваційного процесу висту
пає формування взаємопов'язаних підсистем організа
ційноправового та інституційноінфраструктурного
забезпечення. Запропонована схема інноваційного роз
витку є доцільною з огляду на те, що в результаті її фун
кціонування мають бути створені науководослідні цен
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три і лабораторії при виробничих підрозділах, науко
воосвітньоінноваційні комплекси при науководослі
дних інститутах та вузах, телекомунікаційноінформа
ційна інфраструктура аграрної сфери та інформаційні
банки даних агроінновацій та агротехнологій, спеціальні
інноваційні фонди із залученням інституційних інвес
торів, агроекотехнологічний парк та агротехнополіс,
центри підтримки інноваційного підприємництва та
трансферу технологій, агробізнесінкубатори, біржі та
ярмарки інтелектуальної продукції, міжнародні, міжре
гіональні та міжгалузеві науководослідні полігони.
Таким чином, практична реалізація таких напрямів
інтенсифікації інноваційної діяльності, як інфраструк
турне та інституційне забезпечення науковотехноло
гічного розвитку, вимагає комплексного підходу. Він
передбачає врахування особливостей стану та перспек
тив розвитку усіх суб'єктів наукової сфери (академіч
ного, освітнього, галузевого), виробничого, фінансово
го й освітнього секторів та вироблення на цій основі
єдиної, узгодженої та взаємовигідної системи внутрі
шньої кооперації та зовнішньої взаємодії із міжнарод
ними інституціями.
Важливу роль у прискоренні цієї діяльності в Жи
томирському регіоні може відіграти науковоосвітньо
виробничий комплекс інноваційного типу. Основною
метою його створення є сприяння виведенню отрима
них результатів інтелектуальної діяльності на ринок та
переозброєння аграрного виробництва Житомирської
області на інноваційних засадах. Крім того, створюють
ся умови для реалізації крупних програм і проектів ос
вітнього, економічного, екологічного, соціального і тех
нологічного характеру, що мають регіональний, міжре
гіональний та галузевий рівні активізації наукових дос
ліджень й інноваційної діяльності, забезпечення інтег
рації науки, освіти та виробництва в рамках єдиного
комплексу та створення регіональних експерименталь
нодослідницьких площ.
Об'єднання ресурсів Житомирського національного
агроекологічного університету, Житомирського держав
ного технологічного університету, Житомирського дер
жавного університету ім. І. Франка, Інституту сільського
господарства Полісся УААН, дослідницького аграрно
го господарства "Грозино" та інших науковоосвітніх
підрозділів вузівського, академічного, галузевого та ви
робничого секторів науки і їх спільна діяльність у цьому
напрямі здатні забезпечити певний синергетичний ефект,
який можна посилити через організацію тісної взаємодії
з інноваційними підприємствами області та виробничи
ми структурами її агропромислового комплексу.
Розробку основних показників ефективності інно
ваційної діяльності науковоосвітньовиробничого ком
плексу варто здійснювати, спираючись на виконання ним
наступних завдань:
— просування наукових розробок на ринок;
— залучення ресурсів підприємств агарного, про
мислового, невиробничого, фінансового секторів для
розв'язання завдань комерціалізації результатів науко
водослідних та дослідноконструкторських робіт, ство
рення на їх базі нових виробництв та організаційних
структур;
— пошук додаткових джерел фінансової стійкості
через впровадження науководослідних результатів у
виробництво;
— ефективне використання інтелектуальних, кадро
вих, матеріальнотехнічних ресурсів науковоосвітньо
го комплексу у галузевому та регіональному розвитку;
— кадрова підтримка інноваційної інфраструктури
Житомирщини, у тому числі додаткова підготовка та
перепідготовка керівників усіх рівнів управління; підго
товка спеціалістів вищої кваліфікації у сфері іннова
ційного менеджменту;
— створення структур методичного та сервісного
супроводження інноваційної діяльності науковоосвіт
ньовиробничого комплексу;
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— інформаційне забезпечення інноваційного роз
витку галузей економіки регіону — формування єдиних
баз даних наукових розробок, отриманих у всіх уста
новах, що об'єднані в єдиний комплекс для вирішення
проблемноорієнтованих науковопрактичних завдань;
— широке застосування можливостей мереж ком
п'ютерних телекомунікацій, у тому числі для розв'язан
ня виробничих, соціальноекономічних, організаційно
технологічних, ресурсноекологічних задач на об'єктах
з віддаленим або обмеженим доступом та важко дос
тупних об'єктах;
— повне використання науковотехнічного потен
ціалу регіону для створення міждисциплінарних інно
ваційних проектів;
— організаційна, фінансова та інформаційнокон
сультаційна підтримка студентських проектів;
— нормативноправове забезпечення інноваційної
діяльності у пріоритетних для регіону напрямах.
Головними показниками ефективності роботи нау
ковоосвітньовиробничого комплексу в інноваційній
сфері пропонуємо вважати:
— реалізацію конкретних проектів комерціалізації
та виведення на ринок розробок науковців (кількість
розробок, обсяги отриманих доходів; кількість ліцен
зійних угод);
— активну участь студентів, аспірантів, наукової мо
лоді у роботі та реалізації інноваційних проектів та
організації інноваційної діяльності;
— наявність інфраструктури, створення на базі на
уковоосвітньовиробничого комплексу впроваджу
вальних фірм, венчурних структур, бізнесінкубаторів,
технопарків, центрів обміну інновацій та трансферу тех
нологій, забезпечення ефективної комерціалізації нау
комістких розробок і технологій, підготовку кваліфіко
ваних кадрів у галузі інноваційного менеджменту;
— участь науковоосвітньовиробничого комплек
су в розробці і реалізації інноваційної стратегії тери
торії (кількість договорів з державними органами вла
ди, бізнессектором та іншими замовниками);
— видавничу активність, розробку та видання мо
нографій, статей, навчальнометодичних посібників,
підручників (у тому числі електронних);
— кількість проведених семінарів для інноваційних
менеджерів, інших заходів з підготовки та перепідготов
ки;
— участь науковоосвітньовиробничого комплек
су в експертизах проектів інноваційних конкурсів;
— кількість експонатів, представлених на міжнарод
них, національних та регіональних виставках і ярмар
ках науковотехнічної та інноваційної продукції;
— кількість поданих заявок на патентування та от
риманих патентів;
— кількість реалізованих патентів, ноухау, отрима
них нагород та інших об'єктів інтелектуальної власності.
Враховуючи пріоритетність задач інноваційного
розвитку аграрної сфери Житомирської області, а та
кож системний характер проблеми її реабілітації на
інноваційних засадах, перед науковоосвітньовиробни
чим комплексом буде стояти досить широке коло зав
дань у галузі інноваційної діяльності. Різноманітність
інноваційних процесів і технологій, потрібних для роз
в'язання перелічених науковопрактичних проблем, та
необхідність надання інноваційного характеру всім на
прямам діяльності науковоосвітньовиробничого ком
плексу вимагають створення широкопрофільної інфор
маційнометодичної структури, що буде забезпечувати
розвиток інноваційної компоненти за всіма напрямами
роботи підрозділів та установ, що об'єднані в такому
комплексі, а також управління спеціалізованими підроз
ділами інноваційної інфраструктури.
На координуючий центр мають покладатися на
ступні функціональні задачі:
— розробка загальної стратегії інноваційного роз
витку науковоосвітньовиробничого комплексу як кон
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гломераційної структури інноваційного типу з враху
ванням пріоритетних завдань інноваційного розвитку
техногенно зміненої аграрної сфери;
— розробка програм і реалізація програмних за
ходів, спрямованих на розвиток інноваційної складової
науковоосвітнього та виробничого секторів регіональ
ної економіки;
— розробка нормативноправової бази інновацій
ної діяльності комплексу;
— створення спеціалізованих сервісних структур
інформаційнотехнічного, організаційноаналітичного,
фінансового та методичного забезпечення інноваційної
діяльності.
Оскільки розв'язання вищевказаних завдань потре
бує значної концентрації управлінських, організаційно
методичних, інформаційних, матеріальнотехнічних ре
сурсів, ми пропонуємо створити інноваційнометодич
ний центр, на який повинні покладатися координуючі,
методичні та сервісні функції.
ВИСНОВКИ
Сучасна практика управління процесами в аграрній
сфері області не має в своєму арсеналі надійної мето
дики організаційноекономічного забезпечення іннова
ційного розвитку. Реальним шляхом вирішення методич
них та практичних питань організаційноекономічного
забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери
виступає впровадження в процес екологоекономічної
реабілітації сільських територій нових методичних
підходів, що орієнтують, в першу чергу, на використан
ня внутрішніх можливостей інноваційного розвитку та
врахування об'єктивно існуючих екологічних ризиків у
програмноцільових документах інноваційного харак
теру.
Особливого значення в умовах недостатньої керо
ваності інноваційними процесами на регіональному рівні
виступає єдність науки, освіти, державного управління
та бізнесу, практична реалізація якої стає можливою
завдяки комплексному розвитку інфраструктурного та
інституційного забезпечення науковотехнологічного
розвитку.
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ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
БЮДЖЕТУ
Розкрито вплив монетарної політики як складової системи державного фінансовоBекономічного реB
гулювання на реальне економічне зростання та формування доходів бюджету. Розглянуто трансмісійний
механізм грошовоBкредитної політики та канали його реалізації. Висвітлено окремі канали даного мехаB
нізму з огляду на сучасні вітчизняні економічні реалії.
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budget revenues is revealed. Transmission mechanism of monetary policy and its implementation channels are
considered. Some channels of the mechanism in frame of current domestic economic realities are covered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Україна є частиною високодинамічного глобалізовано
го міжнародного економічного простору, а тому загост
рення кризових явищ у світовій економіці останніми рока
ми негативним чином вплинуло також і на вітчизняні мо
нетарні показники.
Питання про наявність і характер впливу грошей і цін
на реальний сектор економіки також залишається ключо
вим у дискусії про роль Національного Банку України та
уряду при проведенні антициклічних заходів фінансово
економічного регулювання, направлених на забезпечення
стабільного, своєчасного і повного формування доходів
бюджету на основі зростання економіки. Підтримка випус
ку в реальному секторі за рахунок збільшення пропозиції
грошей, так само, як і стимулювання розвитку окремих га
лузей через підвищення відносних цін (що приводить, зреш
тою, і до загального зростання рівня цін), часто здаються
привабливими альтернативами, проте на сьогоднішній день
характер передбачуваних взаємодій залишається вивченим
не до кінця.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Багатий практичний досвід монетарного регулювання,
що базується на теоретичних і емпіричних дослідженнях
конкретних особливостей національної економіки, нако
пичений в індустріально розвинених країнах. Розробка
трансмісійного механізму грошовокредитної політики
вперше була розпочата Дж. М. Кейнсом та продовжена
його послідовниками [1], а згодом — в окремих аспектах
доповнена представниками монетаристського напряму
економічної думки. На даний час такі дослідження прово
дяться Центральними банками країн світу та наднаціональ
ними фінансовими установами, в тому числі Міжнародним
банком [2] та Комітетом з монетарної політики Банку
Англії за участю Е. Джорджа, М. Кінга, Д. Клементі та
інших [3]. Загальновідомою в світі є специфіка ісламсько
го банкінгу, а тому представників мусульманського світу
також цікавлять означені питання: оригінальними підхо
дами вирізняються роботи доктора М. Азалі [4] та еконо
мічного оглядачааналітика М. ЕльЕріана [5].
Досвід проведення грошовокредитної політики в краї
нах з перехідною економікою скромніший. У контексті роз
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витку фінансової думки з монетарних питань у країнах з
трансформаційною економікою декілька років тому чільне
місце почала посідати Росія завдяки роботам Дробишевсь
кого С.М., Каменських М.В., Моїсеєва С.Р., Нуреєва Р.М.,
Сап'яна М.Ю., Труніна П.В. [6—8], а також Білорусь зав
дяки дослідженням в рамках міжнародних конференцій [9]
та, зокрема, публікаціям Корчагіна О.О. [10], Комкова В.В.,
Мірончик Н.М. та Прокоповича П.П. [9].
Віддаючи належне окремим доробкам зарубіжних
фахівців, питання реалізації трансмісійного механізму мо
нетарної політики потребують грунтовної теоретичної роз
робки вітчизняними науковими школами.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає у розкритті теоретичних засад дії
трансмісійного механізму монетарного регулювання та
ключових каналів його реалізації на доходи бюджету на
основі забезпечення економічного зростання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Грошовокредитна політика на даний час знаходиться
в центрі уваги в дискусіях щодо сприяння сталому економ
ічному зростанню за утримання низького рівня інфляції.
Ще в роботах 1996 року Ф.С. Мішкін зазначав, що подат
ковобюджетна політика втратила свій блиск як інструмент
стабілізації економіки через сумніви щодо її спроможності,
в тому числі через занепокоєння з приводу зростання бюд
жетного дефіциту. В результаті економісти і політики ос
танніми роками виступали за стабілізацію виробництва та
інфляції заходами монетарної політики [1].
Монетарна (грошовокредитна) політика згідно загаль
нопоширеної в світі моделі забезпечується Центральним
банком держави та спрямована на підтримку стабільності
національної грошової одиниці. В свою чергу, виконання
цього завдання виступає головною умовою повного та своє
часного виконання планових показників доходів бюджетів
усіх рівнів. Злагоджена та скоординована монетарна пол
ітика лежить в основі виконання прогнозних показників
соціальноекономічного розвитку, створення передумов
для стабільного поступального розвитку фінансової сис
теми та підвищення добробуту громадян. На досягнення
цієї мети спрямована курсова та кредитна політики, робо
та платіжної та банківської систем.
Досягнення позитивних результатів фінансовоеконо
мічного регулювання формування доходів бюджету було б
неможливим без використання сучасних методів розроб
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ки і реалізації грошовокредитної політики.
Ринкові
В їх основі лежить розуміння механізму дії
ставки
монетарної політики на економіку. Еконо
ДО
мічна теорія і світова практика виробили
Внутрішній
ХО
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дитного передавального механізму, які з тим Офіційна
активи
Вітчизняний
або іншим успіхом використовуються цент
ставка
Сукупний
інфляційний
ральними банками при розробці і реалізації
Б
попит
Очікування
тиск
монетарної політики. Він є достатньо склад
ним для вивчення, але від якості його робо
Ю
ти значною мірою залежить ефективність
Обмінний
Зовнішній
державної фінансовоекономічної політики
курс
попит
в цілому.
Д
Трансмісійним чи передавальним меха
нізмом (transmission mechanism of monetary
policy) Дж. М. Кейнс називав систему
Імпортні
Ж
Інфляція
змінних, через яку пропозиція грошей впли
ціни
ває на економічну активність. Його по
Е
слідовники вивчають вплив грошової пропо
зиції на економічну діяльність за допомо
гою структурних моделей, що відображають
Т
Зміна
Вплив на
Вплив на реальний сектор
Зміна
функціонування економіки у вигляді систе
грошової
фінансовий
(інвестиції, споживання,
випуску
ми рівнянь, які описують поведінку фірм та
пропозиції
сектор
чистий експорт)
У
споживачів у різних секторах національно
го господарства. Такі рівняння характери
зують канали, за якими відбувається вплив
монетарної політики.
Рис. 1. Трансмісійний механізм монетарної політики
З плином часу економісти перестали
Джерело: розроблено автором на основі [2, с. 2; 3, с. 3; 8, с. 20; 10, с. 41].
розглядати грошову пропозицію в якості
головної детермінанти макроекономічних
змін, включаючи ціни. Місце грошового таргетування ста аспектів. Поперше, офіційні рішення щодо процентної
ло поступово займати пряме таргетування інфляції. З цієї ставки впливають на ринкові процентні ставки (наприклад,
причини на даний час трансмісія грошовокредитної пол іпотечні ставки і ставки банківського депозиту) різною
ітики визначається як механізм, за допомогою якого зас мірою. У той же час політичні дії і оголошення впливають
тосування інструментів центрального банку впливає на еко на очікування щодо майбутнього курсу економіки, а також
номіку в цілому та інфляцію зокрема [7; 8].
цін на активи і обмінного курсу.
Разом з тим результати останніх двох десятиліть у пе
Подруге, ці зміни, в свою чергу, впливають на витра
рехідних економіках показують, що механізм грошової ти, заощадження та інвестиційну поведінку окремих осіб і
трансмісії за своєю структурою і за характером дії на еко фірм в економіці. Наприклад, за інших рівних умов більш
номіку має ряд відмінностей. Серед таких особливостей, в високі процентні ставки, як правило, заохочують заощад
першу чергу, можна вказати (особливо на початкових ета ження, а не витрачання, і вищу вартість гривні на валют
пах трансформації) відносно вищу інфляцію, недостатню них ринках, що робить іноземні товари менш дорогими по
розвиненість фінансових ринків, відносно високий рівень відношенню до товарів, що виробляються у вітчизняній
доларизації і демонетизації економіки.
економіці. Так, зміни офіційної відсоткової ставки впли
У цілому, кількісний і якісний склад каналів монетар вають на попит на товари та послуги, вироблені в Україні.
ної дії на трансформаційну економіку залежить від безлічі
Потретє, рівень попиту відносно внутрішньої пропо
чинників: структури економіки та її фінансової системи, зиції зміцнення — на ринку праці та будьде інше — стано
ступеня розвитку ринкових відносин і ринкової інфраст вить ключовий вплив на внутрішній інфляційний тиск. На
руктури, стану конкурентного середовища в банківській приклад, якщо попит на робочу силу перевищує доступну
сфері, ступеня відкритості економіки, можливостей дос пропозицію, відбуватиметься зростання заробітної плати,
тупу до зарубіжних джерел фінансування і т.д.
яку деякі фірми зможуть виплачувати через зростання цін
Структура трансмісійного механізму складається з ка для споживачів.
налів, що являють собою своєрідні ланцюги макроеконом
Почетверте, коливання валютного курсу безпосеред
ічних змінних, за якими передається імпульс змін, згене ньо впливають, хоча часто із затримкою, на внутрішні ціни
рований грошовою владою за допомогою інструментів гро на імпортовані товари й послуги, а також справлять непря
шовокредитної політики. В економічній літературі [1—10] мий вплив на ціни тих товарів та послуг, які конкурують з
відсутня єдність з приводу структури трансмісійного ме імпортом або використовують імпортні ресурси, а отже,
ханізму та набору каналів, що входять до нього. Проведе компонент загальної інфляції імпортується.
ний автором грунтовний літературний аналіз провідних
Можна виділити декілька схем, за якими імпульс мо
світових наукових джерел засвідчує, що уявлення про на нетарних змін впливає на сукупний попит, що являють со
прями трансмісійного впливу грошовокредитної політи бою канали трансмісійного механізму. В економічній теорії
ки різняться навіть в країнах з розвиненою ринковою еко їх виділяється декілька, спробуємо в обмежених рамках на
номікою, незважаючи на той факт, що теоретичні та емпі укової статті розглянути ключові з них.
ричні дослідження у даній галузі проводилися там продовж
Канал відсоткової ставки, або відсотковий канал.
кількох десятиліть. Узагальнивши численні методичні
Саме з нього Ф.С. Мішкін вважає за доцільне розпочи
підходи із даного питання, схематично трансмісійний ме нати огляд монетарного трансмісійного механізму, оскіль
ханізм монетарної політики представлено на рис. 1.
ки саме він був стандартними для літератури багато років
Імпульс змін, що передаються економіці монетарною поспіль та виступає ключем монетарного трансмісійного
політикю, проходить три фази розвитку. На першій фазі механізму в базовій кейнсіанській ISLM моделі, яка до цьо
інструмент центрального банку справляє вплив на ринкові го часу становить основу викладання в макроекономіки.
процентні ставки та валютний курс. На другій фазі відбу Канал описує вплив центрального банку на економіку че
ваєтья корекція цін на фінансові активи, яка позначається рез регулювання відсоткових ставок. Даний механізм зас
на видатках домогосподарств та фірм (рис.1). Зміни, що нований на припущенні про те, що грошова влада викорис
відбулися в реальному секторі, повертаються до фінансо товує обсяг ліквідних коштів у економіці для контролю над
вої системи через зміни у структурі балансу позичальників. відсотковими ставками та, як наслідок, для стимулювання
Розпочинається другий раунд коррекції ринкових відсот інвестицій та інших компонентів сукупного попиту. Тра
кових ставок. Нарешті, впродовж третьої фази спостері диційний кейнсіанський ISLM погляд на монетарний
гається макроекономічна адаптація: зміна темпів економі трансмісійний механізм внаслідок зростання грошової
може бути схематично охарактеризований наступним
чного зростання та безробіття позначається на доходах маси
чином:
бюджету внаслідок перерахунок цін й заробітної плати.
При розгляді необхідно враховувати декілька суттєвих
M↑→ir↓→I↑→Y↑
(1),
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де грошова маса M вказує на експансіоністську грошо
вокредитну політику, що веде до зниження реальних про
центних ставок (ir↓), які, в свою чергу, знижують вартість
капіталу, що призводить до зростання інвестиційних вит
рат (I↑), а в результаті веде до збільшення сукупного попи
ту і зростання виробництва (Y↑).
Спершу Дж. М. Кейнс підкреслював цей канал в якості
операційного через рішення юридичних осіб щодо інвес
тиційних витрат. Подальші дослідження показали, що спо
живчі рішення про витрати із придбання житла і товарів
тривалого користування також належить до числа інвес
тиційних. Таким чином, канал процентної ставки грошо
вої трансмісії, зазначений у схемі вище (1), рівною мірою
стосується й споживчих витрат.
Важливою особливістю механізму передачі відсотко
вим каналом є акцент на реальних (аніж номінальних) про
центних ставках, в якості тих, що впливають на споживчі
та бізнесрішення. Крім того, часто реальні довгострокові
процентні ставки, а не короткострокові, слід розглядати
як істотний вплив на витрати.
Нурєєв Р.М. та Сап'ян М.Ю. зазначають, що ставка ре
фінансування Банку Росії в сучасному вигляді не має ана
логів у світовій практиці за сутьттю виконуваних нею
функцій не відповідає своїй назві. Втративши з січня 1995
р. свою роль кредитної ставки Центрального банку, вона
набула нової якості: стала сигнальною для фінансового
ринку, тобто індикатором ступеня жорсткості грошово
кредитної політики Банку Росії. В той же час вона служить
базою для розрахунку штрафних відсотків за іншими ви
дами кредитування, а також у позабанківській сфері
(штрафні санкції за податковим законодавством й ін.). При
фактичній відсутності кредитування за ставкою рефінан
сування вона продовжує виконувати роль важливого інди
катора для комерційних банків при встановленні процент
них ставок за внесками фізичних осіб [8, с. 22]. Така ситуа
ція до певної міри нагадує сучасні реалії вітчизняного мо
нетарного середовища.
В економічній літературі вплив процентного каналу
іноді розбивають на два канали впливу: канал заміщення й
канал доходу [7, с. 3; 10, с. 41]. В першому випадку зміна
відсоткової ставки запускає механізм міжчасового арбіт
ражу. Ріст ставки знижує стимул економічних агентів вит
рачати свої кошти в поточний період часу. Витрати пере
носяться на більш пізні періоди. Як наслідок, скорочуєть
ся внутрішнє кредитування, номінальні грошові залишки
та реальний сукупний попит. Канал буде працювати, якщо
в економіці широко розповсюджені споживчі кредити, кре
дитні картки та інші роздрібні фінансові послуги, що пе
редбачені для споживачів товарів та послуг. У другому ви
падку (канал доходу та потоку готівкових надходжень)
зміна відсоткової ставки справляє вплив на доходи еконо
мічних агентів. Ріст ставки перерозподіляє доходи від по
зичальників, таких як урядовий бюджет чи майбутні поко
ління, до зберігачів, наприклад, пенсійних фондів. Це підви
щує купівельну спроможність накопичувачів, але скорочує
її у позичальників. У зв'язку з тим, що накопичувачі менш
схильні до витрачання своїх заощаджень, ніж позичальни
ки, то сукупні витрати знижуються.
Ключові заперечення монетаристів до парадигми IS
LM для аналізу наслідків монетарної політики в тому, що
вона зосереджена лише на одній ціні на активи, процентній
ставці, а не на багатьох цінах на активи. Монетаристи уяв
ляють трансмісійний механізм таким, в якому інші відносні
ціни активів і реального багатства передають грошові ефек
ти на економіку. Визнання цих інших каналів є особливі
стю макромоделей, побудованих кейнсіанцями, такими як
Франко Модільяні, які також вбачають наслідки впливу цін
на інші активи вагомими для монетарного трансмісійного
механізму. Існують два ключових активи, крім облігацій,
які отримали значну увагу в літературі з трансмісійного
механізму — валюта та акції.
Курсовий канал, чи канал валютного курсу.
Із зростаючою інтернаціоналізацією економіки Украї
ни і появом гнучких валютних курсів, більше уваги почало
приділятися операційній монетарній трансмісії через кур
сову різницю на чистий експорт. Дійсно, цей механізм
трансмісії в даний час є стандартною функцією в провідних
підручниках з макроекономіки, грошей і банківської спра
ви. Цей канал також включає в себе ефект процентної став
ки, оскільки, коли внутрішні реальні процентні ставки па
дають, внутрішні гривневі депозити стають менш приваб
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ливими в порівнянні з депозитами вираженими в іноземній
валюті, що призводить до падіння їх вартості порівняно з
іншими валютними депозитами, тобто зниження курсу
гривні (позначається Е ). Менше значення внутрішньої ва
люти робить вітчизняні товари дешевшими, ніж іноземні
товари, тим самим викликаючи зростання чистого експор
ту (NX ) і, отже, сукупного обсягу виробництва. Схема для
грошового трансмісійного механізму через обмінний курс
виглядає наступним чином:

M↑→ir↓→E↓→NX↑→Y↑
(2).
Значення даного механізму відмічається в першу чергу
в країнах з відкритою економікою. Канал обмінного курсу
відіграє дуже важливу роль у впливі монетарної політики
на реальну економічну ситуацію та доходи бюджету в Ук
раїні.
Кредитний канал.
Кредитний канал також тісно пов'язаний з каналом
відсоткової ставки. В той же час в рамках кредитного ка
налу Центральний банк має більше можливостей впливу на
інфляцію та економічне зростання, так як крім впливу че
рез відсоткову ставку справляється вплив через обсяг гро
шових коштів, що надаються комерційним банкам:
M↑→L↑→I↑→Y↑
(3),
де L — обсяг кредитних ресурсів банків.
Сучасна вітчизняна практика засвідчує ускладнення
функціонування кредитного каналу повною мірою: ко
мерційні банки обмежені у можливості кредитування ре
ального сектору, оскільки він зацікавлений у залученні дов
гострокових кредитів, а ресурсна база складається здеб
ільшого з короткострокових депозитів. Така ситуація є ха
рактерною, зокрема, й для Російської Федерації [8, с. 24].
В Україні функціонування трьох вищепроаналізованих
каналів монетарної трансмісії створює умови для розвит
ку каналу оцінки активів. Однак невеликі масштаби ринку
корпоративних цінних паперів ускладнюють повноцінне
функціонування наступного механізму грошовокредитної
трансмісії.
Канали зміни цін на звичайні акції.
Існують два канали за участю цін на звичайні акції, які
важливі для механізму монетарної трансмісії: вони вклю
чають qТобіна з теорії інвестування та ефекти багатства
на споживання.
Теорія qТобіна.
Теорія qТобіна передбачає механізм, за допомогою
якого монетарна політика впливає на економіку через її
вплив на оцінку звичайних акцій. Тобін визначає коефіцієнт
q як відношення ринкової вартості компанії до вартості за
міщення власного капіталу компанії, тобто відношення
ринкової вартості акції компанії до балансової. Дане
співвідношення (4) було розроблене в 1969 році амери
канським економістом Джеймсом Тобіном і розраховуєть
ся наступним чином:
q=

(ринкова вартість активів + балансова вартість зобов'язань)
(балансова вартість активів + балансова вартість зобов'язань)

(4)

Якщо q високий, ринкова ціна фірм є високою у по
рівнянні з заміщеною вартістю капіталу, а нові машини й
устаткування є дешевшим по відношенню до ринкової вар
тості комерційних фірм, компанії можуть потім випустити
акції і отримати високу ціну за них по відношенню до вит
рат на основні засоби, які вони купують. Таким чином інве
стиційні витрати зростуть тому, що фірми можуть придба
ти багато нових інвестиційних товарів при невеликому об
сязі випуску звичайних акцій.
З іншого боку, коли q низький, фірми не будуть купу
вати нові інвестиційні товари, тому що їх ринкова ціна є
низькою по відношенню до вартості капіталу. Якщо ком
панії хочуть придбати капітал, коли q низький, вони купу
ють іншу фірму задешево й купують старий капітал на
томість. Інвестиційні витрати потім будуть низькими.
Суть цієї дискусії полягає в тому, що існує зв'язок між
qТобіна та інвестиційними витратами. Грошовокредит
на політика може впливати на ціни на звичайні акції. Так,
у теорії монетаристів, коли грошова пропозиція зростає,
громадяни отримують більше коштів, ніж їм потрібно, а
отже, намагаються зменшити запаси грошей за рахунок
збільшення своїх витрат. Одним таких з місць, де громадя
ни можуть витратити більше грошей, виступає фондовий
ринок, збільшуючи тим самим попит на акції, а отже,
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станням короткострокових номінальних процентних ста
вок;
— ціни на інші активи (окрім як на короткострокові
боргові інструменти) містять важливу інформацію про гро
шовокредитну політику, оскільки вони активізують важ
ливі канали грошового трансмісійного механізму політи
ки;
— грошовокредитна політика може бути дуже ефек
тивною для відродження слабкої економіки, навіть якщо
короткострокові процентні ставки вже близькі до нуля;
— уникнення непередбачених коливань рівня цін має
(5).
M↑→Ре↑→q↑→І↑→Y↑
бути важливим завданням грошовокредитної політики,
забезпечуючи тим самим обгрунтування для цінової стаб
Ефекти багатства
Альтернативний канал для монетарної трансмісії че ільності як основної довгострокової мети грошовокредит
рез ціни на акції відбувається через ефект багатства на спо ної політики.
живання. Цей канал вперше описаний у гіпотезі заощад
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
жень в процесі життєвого циклу, розробленою Ф. Моділь
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
яні в рамках MPS моделі, версія якої в даний час викорис
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
товується в Радою Керуючих ФРС. Добробут громадян (за
Трансформаційний період розвитку пострадянських
ощадження) в гіпотезі виступають головною детермінан
тою споживчих витрат. У зв'язку з тим, що зміна відсотко економік накладає свою особливу специфіку на транс
вої ставки справляє вплив на цінність довгострокових місійний механізм монетарної політики. Розробка окремих
фінансових активів, у яких розміщуються заощадження проблемних ділянок його реалізації має сприяти стабіль
(акції, облігації, нерухомість, дорогоцінні метали), її зни ності грошової одиниці та формуванню доходів бюджету
ження веде до підвищення добробуту та зростання спожи на фоні зростання ступеня інтеграції України в міжнарод
ний фінансовоекономічний простір. Виконання цих базо
вання.
У моделі життєвого циклу Ф. Модільяні споживчі вит вих ключових передумов надасть основу для поглиблення
рати визначаються життєвим циклом споживачів та скла застосування математичного інструментарію економічно
даються із людського капіталу, реального капіталу та го аналізу в подальших наукових розробках в даному на
фінансового добробуту. Одним з основних компонентів прямі.
фінансового багатства є звичайні акції. Коли ціни на акції
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на акції (Ре↑) призводять до більш високого q (q↑), веде до
зростання інвестиційних витрат (I↑). Такі події можна опи
сати наступною схемою трансмісійного механізму моне
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ІНСТИТУТІВ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
УКРАЇНИ
У статті проаналізовано особливості оподаткування інститутів спільного інвестування в контексті
імплементації Податкового кодексу України та запропоновано шляхи вдосконалення діючої системи опоB
даткування інститутів спільного інвестування.
The article analyzes the peculiarities of the taxation of collective investment institutions in the context of
implementing of the Tax Code of Ukraine and suggests ways to improve the current taxation system of collective
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Податковий кодекс України вимагає суттєвого вдос
коналення, особливо в частині, яка дасть можливість
стимулювати інвестиційну активність у державі, при
швидшити модернізацію вітчизняної економіки, підви
щити її конкурентоспроможність та створити нові умо
ви для вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
Інвестиційна політика держави в умовах удоскона
лення Податкового кодексу зазнала істотних змін, про
те оподаткування фондового ринку та його суб'єктів
залишається недосконалим та потребує певних конст
руктивних змін і доповнень. Тому і виникає потреба в
дослідженні особливостей оподаткування інститутів
спільного інвестування.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів
оподаткування інститутів спільного інвестування в Ук
раїні приділяють увагу, зокрема, органи податкової та
законодавчої влади. Серед вітчизняних учених, праці
яких присвячені проблемі оподаткування інститутів
спільного інвестування, слід виокремити З. Варналія,
З. Ватаманюка, О. Клименка, С. Міщенка, В. Унинець
Ходаківську, А. Федоренко, та інших.
Тому метою статті є дослідження впливу податко
вих важелів на розвиток інститутів спільного інвесту
вання та окреслення напрямів подальшого вдосконален
ня податкового регулювання в контексті імплементації
Податкового кодексу України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інститути спільного інвестування є активними учас
никами ринку цінних паперів в Україні. Розвиток
спільного інвестування залежить від багатьох чинників,
одним з яких є податкова політика держави.
Оподаткування є важливим чинником при виборі
інституту спільного інвестування як способу вкладен
ня коштів, оскільки воно впливає на остаточну суму до
ходу, яку одержує інвестор.
У світовій практиці питанню оподаткування інвес
тиційних фондів приділяють значну увагу, внаслідок
чого інвестиційні фонди мають значні податкові пільги.
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Наприклад, у Бельгії та Фінляндії інвестиційні фонди
звільняються від податків, в Нідерландах застосовуєть
ся спеціальна пільгова шкала податкових ставок [2].
У Португалії інвестиційні фонди оподатковуються
за загальною системою, але інвестори мають право на
компенсацію суми, сплаченої інвестиційним фондом за
загальними податками, при сплаті податку з доходів, в
Греції та Македонії доходи інвестиційних фондів опо
датковуються тільки на корпоративному рівні, а диві
денди та інші виплати підлягають виключенню із подат
кової бази [9, с.201].
Сьогодні у податковому полі, відповідно до якого
відбувається регулювання діяльності інститутів спільно
го інвестування в Україні, відбулися суттєві зрушення.
Тому варто проаналізувати останні законодавчі зміни в
сфері податкового регулювання інститутів спільного
інвестування.
Сучасні відносини, що виникають у сфері оподат
кування в Україні, зокрема особливості оподаткування
інвестиційного прибутку у сфері спільного інвестуван
ня, порядок їх справляння і адміністрування, визначен
ня платників податку, їх прав та обов'язків, регулюють
ся Податковим кодексом України від 02.12.2010р.
№2755VI [6].
З прийняттям Податкового Кодексу України дещо
змінилися умови оподаткування інвесторів інститутів
спільного інвестування, що містять податкові стимули
до активізації інвестиційної діяльності на фондовому
ринку, а саме:
— розширення пільгових режимів оподаткування на
окремі види доходів та інноваційноінвестиційні напря
ми використання фінансових ресурсів;
— створення сприятливих умов для здійснення емі
сійної та інвестиційної діяльності під час випуску та роз
міщення цінних паперів через організований фондовий
ринок;
— внесено зміни до оподаткування депозитних опе
рацій, які суттєво вирівнюють умови оподаткування між
інститутами спільного інвестування та операціями по
депозитах;
— поступове зниження ставок оподаткування за
податком на прибуток, тощо [3].
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Механізм оподатку
Таблиця 1. Особливості оподаткування інвесторів інститутів спільного інвестування
вання ІСІ є досить про
Статус
Методика оподаткування
стим. Поки кошти інвес
інвестора
торів перебувають в інсти
Відповідно до п. 167.1. ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 15 % бази
оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.4
туті спільного інвестуван
цієї статті), не виключно за цивільно-правовими договорами. Це стосується відчуження
ня, нереалізований прибу
цінних паперів ІСІ третій особі (вторинний ринок). У разі якщо загальна сума отриманих
ток від таких коштів не
платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому п.
Інвестор —
оподатковується.
167.1, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
особа
Інвестиційний прибу фізична
1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 % суми перевищення з
(резидент)
ток, який одержують інве
урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому п. 167.1.
стори, оподатковується у
Відповідно до п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу, ставка податку становить 5 % бази
разі:
оподаткування щодо доходу, нарахованого як: дохід, який виплачується компанією, що
— відчуження належ
управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до
закону; доходи у вигляді дивідендів. Крім того, відповідно до пп. а) п.п. 170.2.8. п. 170.2 ст.
них цінних паперів третій
170 Податкового кодексу не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного
особі;
оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку протягом звітного
— викупу цінних па
податкового року від продажу цінних паперів ІСІ, якщо сума такого доходу не перевищує
перів компанією з управл
суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної
іння активами, випущених
особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до
ІСІ, або самою компанією
найближчих 10 гривень.
з управління активами;
Відповідно до п.п. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, доходи з джерелом їх
Інвестор —
— отримання інвести фізична особа походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів,
ційного доходу у вигляді ( нерезидент)
оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням
дивідендів без відчуження
особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Отже, ставки
податку відповідно становлять також 15% (17%) і 5 % бази оподаткування.
цінних паперів ІСІ, якщо
Відповідно до ст. 151 та п.10 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового
це передбачено проспек інвестор —
кодексу ставка податку на прибуток підприємств встановлюється:
том емісії цінних паперів юридична
особа
• з 1 квітня 2011 р. по 31 грудня 2011 р. включно — 23 %;
ІСІ.
• з 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. включно — 21 %;
У разі відчуження інве (резидент)
• з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. включно — 19 %;
стором цінних паперів ІСІ
• з 1 січня 2014 р. — 16 %.
(або викупу цінних паперів
Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України,
компанією з управління інвестор —
оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу.
активами), інвестиційний юридична
Де під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України,
прибуток розраховується особа
розуміються, зокрема: дивіденди, які сплачуються резидентом; прибуток від здійснення
як позитивна різниця між (нерезидент)
операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами,
доходом, отриманим плат
визначений відповідно до норм цього розділу.
ником податку від прода
жу цінних паперів ІСІ, та
Джерело: [3, 6].
його вартістю, що визна
чається із суми витрат на придбання таких цінних па основною їх функцією була акумуляція коштів, основ
перів ІСІ з урахуванням норм Податкового кодексу [5]. ним чином приватизаційних майнових сертифікатів гро
До продажу цінних паперів ІСІ прирівнюються також мадян України, з наступним їх інвестуванням у цінні па
операції з: обміну цінних паперів ІСІ на інший інвести пери інших емітентів. Закриті інвестиційні фонди та зак
ційний актив та зворотного викупу цінних паперів ІСІ його риті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були ство
емітентом, який належав платнику податку. У разі отри рені у встановленому законодавством порядку до набран
мання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів — опо ня чинності цим Законом, здійснюють свою діяльність
датковується сума дивідендів, отримана інвестором [5].
відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інве
Ставка податку на інвестиційний прибуток інсти стиційні компанії, затвердженого Указом Президента
тутів спільного інвестування залежить від статусу інвес України від 19 лютого 1994 року № 55/94 "Про інвес
тора (табл. 1).
тиційні фонди та інвестиційні компанії" протягом стро
Варто зазначити, що в сучасних умовах розвитку ку, на який вони були створені. У разі закінчення строку
фіскальноекономічних відносин в Україні та в процесі діяльності таких інвестиційних фондів та взаємних фондів
імплементації Податкового кодексу спостерігається інвестиційних компаній, вони повинні ліквідуватися або
наступна низка спірних питань, які необхідно доопра прийняти рішення про реорганізацію в пайовий або кор
цьовувати.
поративний інвестиційний фонд шляхом приведення
1. Існує розбіжність в тлумаченні терміна "інститути своїх установчих документів та діяльності відповідно до
спільного інвестування". Згідно Податкового кодексу ст. вимог Закону України "Про інститути спільного інвес
14.1.86, "інститути спільного інвестування — інвестиційні тування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".
фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпо Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди
ративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фон інвестиційних компаній, які були створені у встановле
ди, створені відповідно до законодавства". В той же час в ному законодавством порядку до набрання чинності За
інших нормативних документах даний термін тлумачить кону України "Про інститути спільного інвестування
ся поіншому, а саме — згідно Закону України "Про інсти (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", зобов'язані
тути спільного інвестування (пайові та корпоративні інве ліквідуватися або привести свою діяльність відповідно до
стиційні фонди)", "інститути спільного інвестування — вимог даного Закону протягом двох років з дня набран
це корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інве ня чинності цього Закону. Реорганізація інвестиційних
стиційний фонд" [7]. У визначенні, що наведено у Кодексі, фондів та інвестиційних компаній провадиться без зупи
спостерігається відмінність у трактуванні ІСІ, яка поля нення їх діяльності.
гає у тому, що до даних інститутів віднесені також інвес
2. Особливу увагу необхідно звернути на те, що
тиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній. відповідно до п.167.2 ст. 167 Податкового кодексу існує
Така розбіжність пояснюється тим, що ці інституції зас відсутність чіткого визначення об'єкта оподаткування
новувались до прийняття Закону України "Про інститу для застосування ставки 5% щодо доходів, які сплачує
ти спільного інвестування (пайові та корпоративні інвес компанія з управління активами, нарахованих на роз
тиційні фонди)", діяльність їх була зорієнтована на пев міщені активи. А у випадку інститутів спільного інвес
ний період для сприяння сертифікатній приватизації, а тування є кілька варіантів виплати доходу, а саме [6]:
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— відкриті інвестиційні та корпоративні фонди
здійснюють викуп цінних паперів щоденно, а інтервальні
фонди — в період проголошення інтервалу (протягом
періоду часу); має оподатковуватися саме дохід, отри
маний платником податку від такого викупу.
— інвестиційні фонди закритого типу можуть вип
лачувати дивіденди, що оподатковуються відповідно до
Податкового кодексу;
— у випадку закінчення строку діяльності інвести
ційного фонду або ліквідації фонду відповідно до зако
ну дохід, отриманий платником податку від виплат учас
никам (акціонерам) фонду після реалізації його активів.
Тому доцільно конкретизувати, до яких саме до
ходів застосовується ставка 5%, адже зміст п. 167.2
"дохід, який виплачується компанією, що управляє ак
тивами ІСІ", необхідно замінити на поняття "дохід за
цінними паперами" та "дохід, отриманий платником по
датку внаслідок викупу (погашення) компанією, що уп
равляє активами ІСІ або інститутом спільного інвесту
вання цінних паперів (інвестиційних сертифікатів пайо
вих та венчурних інвестиційних фондів, акцій корпора
тивних фондів)".
3. Існує дискримінаційний порядок невизнання вит
рат інвестора за цінними паперами та деривативами, що
мають ознаки фіктивності. Відповідно до Рішення
ДКЦПФР від 22.12.2010 р. №1942 [8] встановлено озна
ки фіктивності цінних паперів та дериватив. Зокрема,
цінні папери та деривативи, що знаходяться в обігу, вва
жаються такими, що мають ознаки фіктивності, у разі
відповідності нижченаведеним критеріям:
— встановлений Державною комісією з цінних па
перів та фондового ринку факт відсутності емітента
цінних паперів та/або деривативів за місцезнаходжен
ням;
— нерозкриття емітентом цінних паперів та/або де
ривативів регулярної інформації відповідно до законо
давства;
— відсутність чистих доходів відповідно до звіту про
фінансові результати, поданого до Комісії станом на
кінець звітного періоду;
— переважна частка активів емітента складається з
фінінвестицій та/або дебіторської заборгованості відпо
відно до балансу емітента, поданого до Комісії станом
на кінець звітного періоду;
— кількість працівників емітента цінних паперів та/
або деривативів станом на кінець звітного періоду ста
новить менше 2 осіб та/або середньомісячні витрати
емітента на оплату праці є меншими від двократного
мінімального розміру зарплати, встановленого законо
давством;
— відсутність бухгалтера або бухгалтерської служ
би на чолі з головним бухгалтером станом на кінець
звітного періоду.
Це рішення не регулює діяльність емітентів цінних
паперів та деривативів і застосовується виключно при
оподаткуванні фізичних осіб.
У зв'язку з цим для удосконалення оподаткування
інститутів спільного інвестування необхідно:
1) з метою податкового стимулювання розвитку
інститутів спільного інвестування необхідно віднести до
складу витрат інвестора повну суму коштів, внесених в
обмін на акції, під час первинного розміщення акцій за
ринковими цінами, а також розміщення акцій додатко
вих випусків;
2) доцільно включити до складу емісійного доходу
отриманих емітентом сум перевищення надходжень від
повторного розміщення акцій власного випуску над
ціною їх зворотного викупу як такого, що відноситься
до складу операцій з власним капіталом, оскільки відпо
відно до Податкового Кодексу, "емісійний дохід — це
сума перевищення надходжень, отриманих емітентом
від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоратив
них прав) та інвестиційних сертифікатів, над номіналь
ною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав)
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та інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного
розміщення) [6], або над ціною зворотного викупу під
час наступних розміщень інвестиційних сертифікатів та
акцій інвестиційних фондів";
3) виключити в нормах Податкового кодексу понят
тя і порядок визначення об'єкта оподаткування, що не
відповідає порядку здійснення діяльності інвестиційних
фондів, встановленому Законом України "Про інститу
ти спільного інвестування (пайових і корпоративних
інвестиційних фондів)", що повинно привести до вірно
го трактування норм податкового законодавства з боку
ДПАУ. Зокрема, використання в податковому законо
давстві поняття "дохід" для визначення доходів фізич
ної особи — інвестора ІСІ, які обкладаються по зани
женій ставці, аналогічній оподаткуванню доходів по
банківських депозитах, замінити поняттям "інвестицій
ний дохід, який виплачується КУА". Саме тому потрібно
виключити цю колізію.
ВИСНОВКИ
Отже, з прийняттям Податкового кодексу спосте
рігається значне стимулювання ринку спільного інвес
тування. Для подальшого розвитку інститутів спільно
го інвестування ключовим фактором має стати удоско
налення оподаткування фінансової сфери, відмова від
збільшення податкового навантаження, а також забез
печення прозорості діяльності інститутів спільного інве
стування. як платників податків. Вдосконалення оподат
кування спільного інвестування має стимулювати
діяльність як внутрішнього інвестора, так і іноземного
інвестора, сприяти прозорості та відкритості фінансо
вого ринку.
Створення в Україні ефективної формули спільно
го інвестування має грунтуватися на подальшому вдос
коналенні податкового законодавства та подальших
наукових дослідженнях проблемних питань щодо по
даткового стимулювання інвестиційних процесів у
вітчизняній економіці.
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ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
РАЦIОНАЛЬНОЇ ФIНАНСОВОЇ ПОЛIТИКИ

Дана стаття присвячена дослiдженню та аналiзу теоретичних пiдходiв до визначення фiнансової
полiтики. Об'єктом дослiдження статтi є фiнансова полiтика. На пiдставi проведеного дослiдження запB
ропоновано низку пiдходiв до розробки рацiональної фiнансової полiтики, визначено шляхи досягнення
основної мети полiтики.
The following article deals with financial policy researching. The object of research article is the financial
policy. Based on the conducted research a number of approaches to developing the rational financial policy has
been proposed, the ways of achieving the primary policy goal have been determined.
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ВСТУП
Сьогоднi всiм очевидно, що втрати вiд фiнансової
кризи є дуже великi i зчинили величезний вплив на
фiнансовий стан України та економiки в цiлому.
Актуальнiсть питань фiнансової полiтики є безза
перечною для України. Зараз особливо невiдкладними
є завдання втiлення в життя розумної, гнучкої, науко
во обгрунтованої фiнансової полiтики з урахуванням
кращого свiтового досвiду. Необхiдно правильно впро
ваджувати важливi економiчнi реформи, при цьому вра
ховувати бажання та iнтереси людей i не вiдходити вiд
демократичних засад розвитку суспiльства. Тут постає
проблема комплексностi фiнансової полiтики. Вона по
винна враховувати конкретнi iсторичнi умови, якi скла
лися в Українi в перехiдний перiод, та свiтовий досвiд
країн з розвинутою ринковою економiкою.
Фундаментом сталого економiчного зростання та
забезпечення суспiльного добробуту є досягнення
макрофiнансової стабiлiзацiї. Збалансованiсть держав
них фiнансiв, ефективне функцiонування фiнансового
ринку та стабiльнiсть нацiональної грошової одиницi є
головною передумовою соцiальноекономiчного роз
витку. На вiдмiну вiд загальноекономiчного й iнтелек
туального потенцiалу, ресурснi можливостi фiнансової
системи України поки що суттєво обмеженi. Хоча у
розпорядженнi держави є досить широкий арсенал
фiнансових iнструментiв та важелiв впливу на рiзнi сто
рони розвитку суспiльства, вони використовуються не
достатньо повно й ефективно, а головне — значною
мiрою безсистемно i непослiдовно.
Завдання, що стоять перед фiнансовою полiтикою,
повиннi, перш за все, сприяти покращенню економiч
ного стану держави.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI
Метою статтi є узагальнення та уточнення теоретич
них пiдходiв до визначення фiнансової полiтики, а та
кож розроблення рацiональних дiй держави при
формуваннi фiнансової полiтики.
РЕЗУЛЬТАТИ
При вивченнi сутностi фiнансової полiтики украї
нський науковець Опарiн В.М. зазначає, що фiнанси
вiдiграють надзвичайно важливу роль у суспiльствi, вони
формують його життєздатнiсть, потенцiал, забезпечу
ють при цьому реалiзацiю поставлених кожною люди
ною, пiдприємством та державою в цiлому завдань i
цiлей [8]. Дiйсно, фiнансовi вiдносини охоплюють усiх i
кожного, i без фiнансiв неможливі функцiонування дер
жави i дiяльність юридичних та фiзичних осiб. Вплив
фiнансiв на економiчний та соцiальний розвиток
суспiльства та держави не можна побачити без дослi
дження фiнансової полiтики.
Зазвичай полiтику визначають як цiлеспрямовану
дiяльнiсть у галузi взаємовiдносин мiж рiзними су
спiльними групами, державами, народами, пов'язану з
боротьбою за здобуття та утримання влади як знаряд
дя регулювання та формування цих стосункiв. Полiтика
охоплює усi напрями дiяльностi держави. Фiнансова ж
полiтика є важливим засобом реалiзацiї полiтики дер
жави у будьякiй сферi суспiльної дiяльностi — в
економiцi, соцiальнiй чи вiйськовiй сферi, в мiжнародних
вiдносинах тощо.
Необхiдно зазначити, що поняття "фiнансова по
лiтика" на сьогоднiшнiй день є глибоко дослiдженим та
розкритим як вiтчизняними, так i зарубiжними вчени
ми. Незважаючи на це, данi погляди потребують аналiзу

49

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
та знаходження вiдповiдностi сьогоднiшнiм нормам та
потребам українського суспiльства. Розглянемо основнi
теоретичнi пiдходи до поняття фiнансової полiтики су
часними вченими.
Український економiст Василик О.Д. стверджує, що
фiнансова полiтика — складна сфера дiяльностi зако
нодавчої, виконавчої влади, яка включає заходи, мето
ди i форми органiзацiї та використання фiнансiв для за
безпечення її економiчного та соцiального розвитку.
Автор стверджує, що своє конкретне вираження
фiнансова полiтика знаходить в чиннiй системi мобi
лiзацiї фiнансових ресурсiв та їх використання для за
доволення рiзноманiтних потреб держави, пiдприємств,
структур i населення. Як бачимо, фiнансова полiтика
розглядається як форма своєрiдної дiяльностi вiд
повiдних владних структур, але її принципи й цiлi фор
муються вiдповiдно до того, яка модель економiчної
системи прийнята в данiй країнi i яку кiнцеву мету
економiчної дiяльностi визначено її полiтичними сила
ми, що перебувають при владi [1]. Тобто автор робить
акцент на залежностi фiнансової полiтики вiд полi
тичних сил i ставить за мету фiнансової полiтики забез
печення фiнансової стабiльностi в державi та досягнен
ня пiдвищення суспiльного добробуту. На нашу думку,
поняття "фiнансова полiтика" обов'язково повинно
полiтизуватися, оскiльки в розробленнi її беруть участь
усi гiлки влади. Вони повиннi дiяти злагоджено, задо
вольняти потреби суспiльства, здiйснювати повнова
ження у межах своїх функцiй. Полiтичним силам краї
ни необхiдно визначати принципи своєї дiяльностi, що
повиннi вiдповiдати кiнцевим завданням фiнансової
полiтики, та у ходi розроблення полiтичних дiй всi цi
завдання потребують вирiшення задля рацiонального
проведення фiнансової полiтики.
Український економiст Романенко О.Р. формулює
фiнансову полiтику як визначення цiлей, завдань, на
вирiшення яких спрямований процес формування,
розподiлу та перерозподiлу фiнансових ресурсiв. Автор
вважає, що фiнансова полiтика має бути адекватною
закономiрностям суспiльного розвитку i що її змiст
грунтується на теоретичних концепцiях, якi визначають
рівень участi держави в управлiннi економiкою i вико
ристовують конкретнi форми органiзацiї фiнансових
вiдносин. Метою фiнансової полiтики автор вважає
формування максимально можливого обсягу фiнан
сових ресурсiв як матерiальної бази будьяких перебу
дов. Фiнансова полiтика повинна враховувати потреби
суспiльного розвитку, реальнi економiчнi та фiнансовi
можливостi держави. Вона залежить вiд конкретних
iсторичних умов i завдань, якi стоять перед суспільством
[10]. Абсолютно погоджуємося з автором стосовно
того, що фiнансова полiтика повинна вiдповiдати усiм
процесам суспiльного розвитку. Як i попереднiй автор,
який говорить про вiдповiднiсть фiнансової полiтики
економiчнiй моделi, притаманнiй данiй країнi, Романен
ко О.Р. покладає на фiнансову полiтику необхiднiсть
врахування економiчних та фiнансових можливостей
країни. Ми допускаємо, що фiнансова полiтика може
не вiдповiдати стану економiчної системи лише у тому
разi, коли iснує необхiднiсть здiйснювати кардинально
радикальнi реформи суспiльноекономiчного життя
народу. В такому разi фiнансова полiтика мусить здiйс
нюватися обдумано, рацiональновигiдними кроками,
що поступово балансували б фiнансовий стан та при
зводили б до змiн фiнансового стану i покращенню доб
робуту населення.
Найбiльш близько до наших мiркувань фiнансову
полiтику характеризує Опарiн В.М. — як суб'єктивну
сторону функцiонування фiнансiв. На його думку,
фiнансова полiтика є переплетiнням широкої гами
рiзноманiтних iнтересiв окремих полiтичних партiй i
владних структур, центральних i мiсцевих органiв вла
ди та управлiння, рiзних верств населення тощо. Цi су
б'єкти, на думку автора, органiзовують механiзм
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функцiонування фiнансiв та фiнансових вiдносин. Вони
керують багатьма чинниками полiтичного,економiчного
i гуманiтарного характеру, поєднуючи при цьому як за
гальносуспiльнi, так i власнi iнтереси. Основу фiнан
сової полiтики становить вибiр з безмежної кiлькостi
варiантiв органiзацiї фiнансових вiдносин i фiнансової
дiяльностi одного, що є найбiльш прийнятним для даної
країни у даний час.
Фiнансова полiтика визначається автором як комп
лекс дiй i заходiв, що здiйснюється державою в межах
наданих їй функцiй та повноважень у сферi фiнансової
дiяльностi суб'єктiв господарювання та фiнансових
iнституцiй, громадян i безпосередньо держави, з метою
вирiшення певних завдань i досягнення поставлених
цiлей [8].
Ще один дослiдник фiнансової системи — прибiчник
iдей Опарiна В.М. та Федосова В.М. — Льовочкiн С.В.
вважає, що основним вектором фiнансової полiтики є
забезпечення економiчного зростання в країнi через
механiзм фiнансового впливу на попит i пропозицiю, на
споживання, заощадження та iнвестицiї. Фiнансова
полiтика має конкретне спрямування, а її реалiзацiя
завжди повинна знаходити компромiс мiж потребами
та можливостями. Автор вважає, що нi теоретично, нi
практично не може бути iдеальної фiнансової полiтики
— позитивнi результати в одному напрямі супроводжу
ються негативними моментами в iншому. Фiнансова
полiтика полягає у поєднаннi конкретних цiлей та
вiдповiдних засобiв, за допомогою яких вирiшуються
поставленi задачi. Цiлi фiнансової полiтики випливають
iз потреб економiчного розвитку i досягнення високо
го рiвня iндивiдуального i суспiльного добробуту [8].
Автор абсолютно точно i глибоко описує фiнансову
полiтику, яка найбiльш близько пiдходить українсько
му суспiльству. На нашу думку, саме акуратна, ретель
но виважена фiнансова полiтика, яка повинна знаходи
ти компромiси з усiма верствами населення та яка зо
бов'язана бути спрямована на пiдвищення iндивiду
ального та суспiльного добробуту, найбiльш прийнят
на для України. Фiнансова полiтика, що проводиться,
завжди в чомусь має негативнi наслiдки та викликає не
вдоволення деяких верств населення, проте завдання
урядових та владних структур є такими, щоб цi наслiдки
мали мiнiмальний характер.
Автор пiдручника "Фiнанси" Кушнiр I.В. вважає, що
фiнансова полiтика заснована на фiнансовому за
конодавствi i є цiлеспрямованою дiяльнiстю держави,
що пов'язана з мобiлiзацiєю фiнансових ресурсiв, їх
розподiлом i використанням для виконання державою
своїх функцiй. Критерiєм оцiнки фiнансової полiтики є
те, наскiльки дана фiнансова полiтика сприяє досягнен
ню цiлей, визначених державою як прiоритетних. За
мету фiнансової полiтики автор ставить забезпечення
фiнансовими ресурсами програм, що здiйснюються дер
жавою, встановлення рацiонального, з точки зору дер
жави, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв, а
також досягнення фiнансової стiйкостi та фiнансової
незалежностi держави [6]. Ми вважаємо, що фiнансова
полiтика мусить бути спрямована на забезпечення
фiнансовими ресурсами усiх державних програм уряду
i погоджуємося з автором, щодо необхiдностi досягнен
ня фiнансової стабiльностi i фiнансової незалежностi
держави. Це повинно забезпечуватися шляхом правиль
ного визначення цiлей фiнансового механiзму та взає
моврахування владних i суспiльних iнтересiв.
Тiєї ж думки притримуються такi вченi, як Була
тов А.С., Соколова О.В. Алпатов Г.Е, Базулин Ю.В. та
iн.
Деякi вченi видiляють фiнансову полiтику як
самостiйну сферу дiяльностi держави в областi
економiчних відносин [4]. А, наприклад, Глущенко В.В.
та Чехунов В.Н. у своїй працi "Фiнанси" зазначають на
ступне: "фiнансова полiтика держави є частиною
економiчної полiтики держави". Основна мета фi
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далася як сукупнiсть заходiв з аку
муляцiї фiнансових ресурсiв, їх роз
подiлу та використанню для реалiзацiї
державою її функцiй. Вона розглядаєть
ся як важлива сфера економiчної
полiтики. Характер, соцiальна спря
мованiсть та масштаби впливу фi
Самостiйна сфера
Частина економiчної
нансової полiтики на розвиток продук
дiяльностi держави
полiтики держави
тивних сил та виробничих вiдносин
суспiльства визначаються об'єктивними
законами економiчного розвитку та
суспiльнополiтичним устроєм країни.
Сукупнiсть принципiв, форм органiзацiї i методiв використання
Фiнансова полiтика впроваджується
фiнансiв, спрямованих на досягнення ефективностi в мобiлiзацiї, розподiлу
шляхом конкретної системи форм i
використання фiнансових ресурсiв суспiльства з метою виконання
методiв, серед яких першочергове зна
державою її функцiй, поставлених цiлей та конкретних задач.
чення мають державнi доходи та витра
ти, бюджет держави, податкова по
Рис. 1. Визначення фiнансової полiтики, засноване на поглядах науковцiв лiтика, державний кредит, фiнансовий
контроль. В широкому розумiннi, фi
нансової полiтики, на думку авторiв, — оптимiзацiя нансова полiтика включає також регулювання кредит
розподiлу ВВП мiж галузями народного господарства, ногрошових відносин [11].
соцiальними групами населення, територiями. На цiй
Ми ж вважаємо, що фiнансова полiтика повинна
основi повиннi забезпечуватися стiйкий рiст економiки, виокремлюватися як самостiйна складова дiяльностi
вдосконалення її структури, створення умов для роз держави, проте тiсно пов'язана з усiма сферами
витку господарських одиниць рiзних форм власностi. В соцiальноекономiчного управлiння. Можливо, вона є
цих умовах важливе значення також має створення частиною економiчної полiтики, проте ця "пiдсистема
надiйних соцiальних гарантiй населенню. Фiнансова економiчної полiтики", як її називає Сенчагов В.К., по
полiтика сприяє забезпеченню ресурсами цiльових про винна дiяти самостiйно, узгоджуючи свої досягнутi цiлi
грам, зосередження засобiв на ключових напрямах роз з результатами економiчно механiзму влади.
витку економiки, спрямуванню росту ефективного ви
В.I. Ленiн надавав дуже важливе значення єдинiй,
робництва, використанню мiсцевих ресурсів [2].
чiтко визначенiй фiнансовiй полiтицi в реалiзацiї
Сенчагов В.К. також притримується думки, що соцiальних та економiчних цiлей Радянського союзу. Вiн
фiнансова полiтика — частина (пiдсистема) її еко зауважував, що "... всякие радикальные реформы наши
номiчної полiтики. Вона являє собою сукупнiсть бю обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в
джетноподаткових та iнших фiнансових iнструментiв, финансовой политике" [7]. Тобто можна побачити, що
призначених для формування та використання фi в тi часи фiнансова полiтика була основою усiх правля
нансових ресурсiв у вiдповiдностi зi стратегiчними i так чих процесiв влади.
тичними цiлями державної економiчної полiтики. Вiн
В економiчнiй енциклопедiї "Полiтична економiя",
вказує, що в даному визначеннi принципово важливо яку пiдготували такi вiдомi за часiв СРСР вченi, як
пiдкреслити єднiсть двох механiзмiв фiнансової полi Л.Абалкiн, О.Богомолов, Л.Готовський, Є. Капустiн та
тики — iнструментiв i фiнансових iнститутiв державної ряд iнших, фiнансова полiтика визначається як
влади. У будьякого iнструмента (бюджету, податкової сукупнiсть державних законiв з мобiлiзацiї фiнансових
ставки, фондiв тощо) iснує зв'язок з цiлями економiчної ресурсiв, їх розподiлу i використання для здiйснення
полiтики i її соцiальна направленiсть визначає могут державою її функцiй, важлива сфера економiчної
нiсть держави, стабiльнiсть виконання її важливих полiтики. Вона проводиться шляхом акумуляцiї
функцiй, реалiзацiю нацiональних iнтересiв, а також централiзованих i децентралiзованих фондiв грошових
внутрiшнiй соцiальних свiт, соцiальноекономiчну коштiв i їх використання на основi фiнансових законiв
стабільність [12].
держави [5].
У Радянському Союзi, фiнансова полiтика розгля
Райзенберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцев Е.Б.
вважали, що фiнансова полiтика —
полiтика держави, уряду стосовно вико
ристання державних фiнансових ре
Досягнення фiнансової стiйкостi та фiнансової
сурсiв, регулювання доходiв i видаткiв,
незалежностi держави,
формування i використання коштiв дер
процвiтання та розвиток економiки
жавного бюджету, податкового регулю
вання, управлiння грошовим оборотом,
впливу на курс нацiональної валюти [9].
Окремi росiйськi i українськi вченi роз
оптимiзацiя розподiлу ВВП мiж
формування максимально
ширили поняття фiнансової полiтики
галузями народного
можливого обсягу
тим, що видiлили в її складi полiтику
господарства, соцiальними
фiнансових ресурсiв
регiонiв та галузей економiки (Ковалев
групами населення,
В.И., Ефименко Ю.И. та iншi).
територiями.
Даниленко А.I. у своїй працi "Фi
нансова полiтика та податковобюджетнi
рацiональне використання
важелi її реалiзацiї" зазначає про
фiнансових вiдносин та
встановлення рацiонального
необхiднiсть ототожнення фiнансової
фiнансового потенцiалу
розподiлу i використання
полiтики не лише з державними фiнан
фiнансових ресурсiв
сами, а i з бюджетною полiтикою. Автор
задоволення зростаючих
вважає, що фiнансова полiтика повинна
потреб соцiальної сфери та
враховувати виробничу специфiку
державного управлiння
фiнансiв i що її слiд розглядати як сукуп
нiсть цiлеспрямованих дiй держави щодо
формування i ефективного використан
Рис. 2. Основна мета фiнансової полiтики та шляхи її досягнення
ня фiнансових ресурсiв країни, якi
Фiнансова полiтика
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мiстять у собi ресурси, її окремих регiонiв, секторiв
економiки, пiдприємств i домогосподарств для забезпе
чення стабiльного соцiальноекономiчного розвитку на
основi використання вiдповiдних фiнансових та моне
тарних важелiв i створення вiдповiдних iнституцiй се
редовища, що сприяють реалiзацiї цiєї полiтики.
За мету автор ставить розвиток економiки i наро
щування фiнансових ресурсiв країни, можливiсть задо
волення зростаючих потреб соцiальної сфери та дер
жавного управлiння, процвiтання держави. Фiнансова
полiтика — складне i багатовекторне явище, її роль у
перiод змiни моделi розвитку значно зростає, оскiльки
вона має забезпечити окрiм виконання функцiй держа
ви, реалiзацiю геополiтичних iнтересiв країни та
гарантiю соцiальноекономiчної стабільності [3].
Проаналiзувавши погляди авторiв на фiнансову
полiтику, ми здiйснили їх групування (рис. 1.) та вияс
нили, що одними авторами фiнансова полiтика ототож
нюється із самостiйною сферою дiяльностi держави,
iншими — вона асоцiюється як частина економiчної
полiтики держави. Проте усi автори схожi у своїх вис
новках щодо поняття фiнансової полiтики. На рис. 1 си
стемно показано ставлення авторiв до даної фiнансової
категорiї.
Метою фiнансової полiтики, на нашу думку, має
бути забезпечення стабiльного поступового розвитку
економiки країни та господарюючих суб'єктiв на основi
використання фiнансових вiдносин та фiнансового
потенцiалу (для досягнення фiнансової стiйкостi та
фiнансової незалежностi). Як зазначають науковцi, цiль
фiнансової полiтики проявляється у виконаннi конкрет
них стратегiчних задач i рiшень тактичних питань вико
ристання функцiонального призначення фiнансiв.
Конкретнi стратегiчнi завдання фiнансової полiтики
залежать вiд зовнiшнiх та внутрiшнiх умов, наявностi
фiнансових ресурсiв, органiзацiї товарногрошових
вiдносин, державного механiзму тощо.
Фiнансова полiтика дозволяє поєднати воєдино
можливостi управлiння (регулювання з боку держави),
що притаманні фiнансам, з конкретними формами i ме
тодами органiзацiї органiв управлiння фiнансової сис
теми. Фiнансова полiтика — це сукупнiсть принципiв,
форм органiзацiї i методiв використання фiнансiв, спря
мованих на досягнення ефективностi в мобiлiзацiї,
розподiлу використання фiнансових ресурсiв сус
пiльства з метою виконання державою її функцiй, по
ставлених цiлей та конкретних задач.
У всiх державах фiнансова полiтика реалiзується
через фiнансову систему, функцiонування якої базуєть
ся на наступних принципах:
— управлiння фiнансами з урахуванням специфiки
усiх складових фiнансової системи;
— загальнiсть функцiй усiх фiнансових органiзацiй;
— активний взаємозв'язок усiх пiдпорядкованих
органiв та їх участь у загальному управлiннi процесом.
Для досягнення фiнансової стабiльностi та про
цвiтання економiчної системи держави необхiдно врахо
вувати усi аспекти створення рацiонального пiдходу до
розвитку економiки країни та до формування полiтичних
фiнансово обгрунтованих дiй уряду. На рис. 2 бачимо
шляхи досягнення основної мети фiнансової полiтики.
Основними принципами формування фiнансової
полiтики, на нашу думку, є:
— залежнiсть вiд кiнцевої мети;
— макроекономiчна збалансованiсть усiх галузей
господарства;
— вiдповiднiсть iнтересам всiх членiв суспiльства;
— використання економiчних законiв;
— врахування внутрiшнiх та зовнiшнiх економiчних
умов на основi реальних можливостей.

країни, розвитку економiки, стимулюванню росту
ефективностi виробництва та рацiональному викорис
танню фiнансових ресурсiв. Тому при розробцi правиль
ної, рацiонально побудованої полiтики необхiдно вра
ховувати наступне:
— фiнансова полiтика повинна розроблятися на
основi наукового пiдходу, який вiдповiдав би потребам
суспiльного розвитку;
— необхiдно врахувати специфiку конкретних
iсторичних умов, кожного етапу розвитку суспiль
ства;
— кожний напрям фiнансової полiтики повинен
вiдповiдати особливостям внутрiшнього та мiжнарод
ного стану країни, реальним економiчним та фiнансовим
показникам;
— необхiдно ретельно вивчити попереднiй госпо
дарський та фiнансовий досвiд, свiтовий досвiд, новiтнi
тенденцiї та прогресивнi явища;
— врахування багатьох факторiв при великiй кiль
костi варiантiв, прогнозування результатiв при виборi
одного iз них;
— правильнiй фiнансовiй полiтицi сприяє повна i
достовiрна iнформацiя щодо фiнансового потенцiалу
країни, об'єктивних можливостей держави та стану
справ у економiцi;
— комплексний пiдхiд до вироблення та проведен
ня фiнансової полiтики є важливим для запровадження
рацiонально обгрунтованих фiнансовоекономiчних
реформ у державi.
Зробимо висновок, що результативнiсть фiнансової
полiтики залежить вiд того, наскiльки вона враховує
потреби суспiльного розвитку, iнтереси всiх верств на
селення та конкретнi iсторичнi умови.
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ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ:
СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ
Досліджена структура доходів місцевих бюджетів в Україні. Проаналізовано основні тенденції розB
витку місцевих бюджетів в Україні, їх роль і завдання. Визначені напрями їх оптимізації.
The income structure of local budgets in Ukraine was analyzed. The research of main trends, role and tasks
were carried out. The ways of its improvement were determined.
З часу, коли Україна здобула незалежність, перед нею
Закцентуємо свою увагу саме на доходах місцевих бюд
виникло важливе завдання — створення ефективної власної жетів, адже саме вони становлять фінансову основу місце
фінансової і бюджетної систем, а в теперішній час — їх по вого самоврядування.
дальша модернізація та вдосконалення. В умовах сучасної
За визначенням професора, академіка Академії еконо
світової фінансової кризи питання пошуку ефективної мо мічних наук Ю. Пасічника, доходи місцевих бюджетів —
делі формування доходів місцевих бюджетів стає невідклад сфера економічних відносин суспільства, яка пов'язана з
ним. Низький рівень частки власних доходів робить діючу формуванням, розподілом та використанням фінансових
систему акумулювання доходів місцевих бюджетів України ресурсів регіонального рівня і використовується місцевими
неефективною, внаслідок чого відбувається зменшення бюд органами влади для забезпечення поточних і перспектив
жетного фінансування, що призводить до поглиблення існу них завдань розвитку регіону [3, с. 78].
ючих проблем на місцевому рівні, які пов'язані із незадовіль
Доходи місцевих бюджетів регламентуються відповід
ним фінансовим становищем комунальних підприємств, зно но до таких нормативноправових актів: Конституція Ук
шеністю інфраструктури, зростанням заборгованості за ко раїни, Бюджетний кодекс України, щорічні закони "Про
мунальні послуги та соціальну нерівність. Обмежені повно Державний бюджет України", щорічні рішення про місцеві
важення місцевих органів влади у наповненні дохідної час бюджети, інші закони України, укази Президента України,
тини бюджету стають визначальним фактором, який стри відповідні постанови Кабінету Міністрів України.
мує економічний та соціальний розвиток регіонів.
Існують декілька поділів доходів місцевих фінансів за
Для вирішення цих завдань необхідним є визначення джерелами, а саме — за Бюджетною класифікацією та еко
місця та ролі місцевих бюджетів в бюджетній системі держа номічною природою:
ви, наукове обгрунтування процесів формування доходної
— відповідно до Бюджетної класифікації та на основі
бази і векторів витрачання бюджетних коштів, сутності місце звітів про виконання місцевих бюджетів, затверджених
вого оподаткування і його ролі в доходах місцевих бюджетів, Міністерством фінансів України, доходи місцевих органів
створення ефективної системи міжбюджетних відносин.
влади поділяють на податкові надходження, неподаткові
У сучасних умовах переходу до ринкових відносин зро надходження, доходи від операцій із капіталом, цільові фон
стає роль місцевих бюджетів у проведенні економічної і ре ди, офіційні трансферти [2, ст. 2, п.24];
— в Україні доходи місцевих органів влади за економіч
гіональної політики, вирішенні соціальних проблем, забез
печенні фінансування основної мережі дошкільних закладів ною природою згідно із законодавством поділяються на
власні, закріплені та регульовані.
освіти, шкіл, медичних та соціальних установ.
Питання місцевих бюджетів є об'єктом досліджень ба
Закріплені доходи — це одна з форм переданих доходів
гатьох провідних вітчизняних науковців, зокрема С. Бу місцевим органам влади на стабільній, довгостроковій ос
ковинського, О. Кириленко, В. Кравченка, С. Слухая, І. Лю нові, які закріплюються за певним бюджетом. Перелік зак
того, І. Луніної, В. Тропіної, К. Павлюк, А. Єпіфанова, І. Лук ріплених доходів визначено законодавством про місцеве
самоврядування та про бюджетну систему.
інова, Ц. Огонь, Д. Полозенка, С. Юрія та ін.
Метою статті є аналіз основних тенденцій формування
Регульовані доходи — це також одна з форм доходів,
доходів місцевих бюджетів в Україні, дослідження їх струк що передаються центральною владою місцевим органам вла
ди або з бюджетів територій вищого адміністративного рівня
тури та визначення шляхів оптимізації.
Бюджетна система України складається з двох ланок — до бюджетів нижчого адміністративного рівня. Порядок пе
державного та місцевих бюджетів. Склад місцевих бюджетів редачі та розміри регульованих доходів в Україні щороку
України відображає особливості адміністративнотерито встановлювались у Законі "Про Державний бюджет" [4, с.
ріального поділу та специфіку функціонування місцевого 17].
самоврядування.
Тобто регульовані доходи — це доходи, що розподіля
Згідно Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети — ються між різними рівнями бюджетної системи. Згідно із
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюд законодавством, яке регулювало це питання до прийняття
жети та бюджети місцевого самоврядування [1, ст. 2, п. 34].
Бюджетного кодексу, обсяг відрахувань до міських (міст
У науковій літературі пропонується більш широке районного значення), селищних, сільських бюджетів від ос
визначення цього поняття, а саме: місцеві бюджети — новних податків визначався радою вищого рівня (районно
сукупність економічних відносин, які сприяють терито го) й щорічно змінювався.
ріальному перерозподілу ВВП і націо
нального доходу країни та забезпечу
Таблиця 1. Доходи місцевих бюджетів у 2008—2010 рр. [8]
ють створення фінансової бази місце
Виконання
вих органів самоврядування [2, с. 35—
Затверджено
Фактичні
надходжень
36].
місцевими
Доходи
2008 рік
2009 рік
надходження за
затверджених
Місцевий бюджет відповідно до
радами на 2010
2010 рік
місцевими
Бюджетного кодексу містить в собі над
рік
радами, %
ходження і витрати на виконання повно
важень органів влади Автономної Рес Усього млн
58 349,0
73 872,1 78 316,5
71 028,6
90,7
публіки Крим, місцевих державних ад грн., у т.ч.:
міністрацій та органів місцевого само загальний
44 899,0
59 878,8 65 818,1
59 631,5
90,6
врядування. Ці надходження і витрати фонд
складають єдиний баланс відповідного спеціальний
13 450,0
13 993,3 12 498,4
11 397,1
91,2
бюджету. [1, ст. 63].
фонд
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Нещодавно Бюджетний кодекс України
був оновлений (затверджений ВРУ 08.07.2010
р.), він визначає, які податки та збори зали
73,1
73,4
74,5
74,9
76,5
60%
82,3
шаються на кожному рівні і, відповідно, на
40%
виконання яких повноважень спрямовують
20%
26,9
26,6
25,5
25,1
23,5
ся кошти бюджетів кожного виду. У новому
17,7
0%
тексті зміни відбулись на користь місцевих
01.01.2009р., 01.01.2010р. 01.01.2011р.
01.01.2009р., 01.01.2010р. 01.01.2011р.
бюджетів, що повинно суттєво збільшити
Загальний
Спеціальний
фінансову базу регіонів та надати можливості
фонд
фонд
процесам їх розвитку [6, с. 18].
У новому варіанті Бюджетного кодек
Місцеві бюджети
Державний бюджет
су України передбачено, що у повному об
Рис. 1. Частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті
сязі до доходів бюджетів регіонів будуть за
у 2009—2011 рр. [8]
раховані надходження від сплати єдиного
податку, а також плати за землю, надход
100%
жень від адміністративних штрафів, плати за торго
0,0002
0,00002
0,0005
0,04
вий патент і фіксованого податку, що складе у наступ
99%
ному році 2,7 млрд грн. Податок на нерухомість при
3,3
3,4
3,6
3,7
98%
несе місцевим бюджетам 370 млн грн. Додаткові до
ходи не враховуватимуться при визначенні обсягів
97%
міжбюджетних трансфертів [7, с. 28].
96%
Також із державного бюджету в місцевий буде
96,7
96,6
96,4
96,3
передана плата за шість видів ліцензій, сертифікатів і
95%
держреєстрацій; по 50 % збору за спеціальне викори
94%
стання надр, водних, лісових та інших природних ре
01.01.2008р.
01.01.2009р.
01.01.2010р.
01.01.2011р.
сурсів. Перерозподіл цих коштів із держбюджету
дасть 1,6 млрд грн. Для бюджетів місцевого самовря
Податкові надходження Неподаткові надходження Доходи від операцій з капіталом
Рис. 2. Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів дування буде збільшена ставка нарахування збору за
забруднення довкілля з 30 % до 50 % [6, с. 22].
за 2008—2011 рр. [8]
Отже, проаналізуємо структуру надходження до
ходів до місцевих бюджетів (табл. 1).
За даними Державного казначейства
1,3
Інші надходження
України, у 2010 р. до дохідної частини
3,1
місцевих бюджетів (без урахування
1,4
Єдиний податок для суб'єктів малого
міжбюджетних трансфертів) загального
0,6
підприємництва
01.01.2011р.
та спеціального фондів разом надійшло
1,1
Місцеві податки та збори
14,5
71,0 млрд грн., що на 3,8%, або на 2,8 млрд
0,8
Плата за торговий патент на деякі види грн., менше, ніж відповідний показник
77,2
минулого року.
підпр. д-сті
Плата за ліцензії на певні види
Для детального аналізу розглянемо
0,8
3,2
господарської д-сті
зведений бюджет у періоді 2009—2011 рр.
1,4
Плата за землю
(рис. 1).
1,7
01.01.2010р.
Як ми бачимо, частка доходів місцевих
1,1
Податок на прибуток підприємств
бюджетів у зведеному бюджеті у 2010 р.
11,6
0,7
(рис. 1) становила 24,6%, що на 0,2 в.п. мен
Податок з доходів фізичних осіб
79,5
ше за відповідний показник 2009 р. Водно
час частка доходів загального фонду місце
вих бюджетів у доходах зведеного бюдже
Рис. 3. Структура податкових надходжень до загального фонду місцевих
ту збільшилась порівняно з відповідним
бюджетів у 2010—2011 рр. [8]
минулорічним показником на 1,5 в.п. і скла
Згідно зі статтею 143 Конституції України встановле ла 26,6%. За доходами спеціального фонду місцевих бюджетів
но, що власних доходів у обласних і районних бюджетах відмічається зменшення на 5,8 в.п. до 17,7%.
немає, а є в основному закріплені або залучені, якщо фінан
Найбільше доходів (без урахування міжбюджетних
сується спільна програма [5, с. 43].
трансфертів), за підсумками 2010 р., надійшло до бюджетів
У Бюджетному кодексі України, з метою проведення ре м. Києва (14 млрд грн. або 19,9% усіх доходів місцевих бюд
гулювання доходів місцевих бюджетів і досягнення їх бюджет жетів). Донецької (7,4 млрд грн., або 10,4 %), Дніпропет
ної забезпеченості, не передбачено поділ доходів за вищезаз ровської (6,2 млрд грн., або 8,7 %) та Харківської (4,0 млрд
наченою класифікацією (власні, закріплені, регульовані), а грн., або 5,6 %) областей. Водночас номінальні обсяги над
доходи поділяються на доходи місцевих бюджетів, що закріп ходжень порівняно з даними 2008 р. зазначених регіонах
люються за бюджетами та враховуються при визначенні об зменшились, при цьому найбільше скорочення спосте
сягу міжбюджетних трансфертів, і доходи, що не враховуються рігалось у м. Києві — майже на 2.2 млрд грн.
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Виходя
Найменше доходів надійшло до бюджетів м. Севасто
чи з визначення обсягу дотацій вирівнювання з державного поля (752,8 млн грн., або 1,1% усіх доходів місцевих бюд
бюджету, доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при жетів), Тернопільської (830,4 млн грн., або 1,2%) та Черні
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, це є власні до вецької (866,2 млн грн., або 1,2 %) областей.
ходи, тобто ті доходи, які формуються на території, підвідомчій
В Україні понад 90 % усіх бюджетів дотаційні й лише 8 %
відповідному місцевому органу влади. До них належать дохо — це бюджети, які є донорами в умовах чинної системи бюд
ди згідно зі статтею 69 Бюджетного кодексу[1, ст.69]. Доходи, жетного регулювання. Отже, потрібно звернути увагу на роз
що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування виток депресивних регіонів, а особливо на реалізацію цільо
та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних транс вих програм на покращення інфраструктури та на заміщення
фертів, — це закріплені доходи. До них належать доходи згідно дотацій вирівнювання цільовими трансфертами та адресною
зі статтею 64 Бюджетного кодексу [1, ст. 64].
допомогою соціальнонезахищеним верствам населення.
За своєю структурою місцевий бюджет може склада
Перейдемо до аналізу структури доходів загального
фонду місцевих бюджетів (рис. 2).
тися із загального й спеціального фондів.
Загальний фонд — включає надходження з поточного
Отже, надходження до загального фонду місцевих бюд
або реєстраційного рахунку фінансового органу на поточ жетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали
ний або реєстраційний рахунок платіжними дорученнями, 59,6 млрд грн., що становить 90,6% річного плану, затверд
в якому вказуються суми засобів, виділених на видатки ус женого місцевими радами.
танов в розрізі кодів економічної класифікації.
У структурі доходів загального фонду місцевих бю
Спеціальний фонд формується з конкретно визначених джетів порівняно з попередніми роками суттєвих змін не
джерел надходжень і використовується на фінансування відбулося (рис. 2).
У структурі доходів загального фонду місцевих бю
конкретно визначених цілей.
100%

80%
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джетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 100%
22,3
96,6% належить податковим надходженням, обсяг яких 80%
33,2
37,4
45,9
у 2011 р. склав 57,6 млрд грн., що на 0,2% менше, ніж 60%
46,7
аналогічний показник 2010 р. (для порівняння у 2009 р.
48,3
51,8
40%
приріст становив 33,5%).
54,1
У розрізі доходів загального фонду проаналізуємо 20%
31
23,9
18,5
частку податкових надходжень (рис. 3).
8,5
0%
У структурі доходів місцевих бюджетів домінантне
01.01.2008р.
01.01.2009р.
01.01.2010р.
01.01.2011р.
місце належить податковим надходженням. Горизон
Інші неподаткові надходження
тальний аналіз нам показує зменшення питомої ваги
податку з доходів фізичних осіб до 77,2% (у 2010 р. його
Адміністративні збори та платежів, доходи від некомерційного та побічного продажу
частка становила 79,5%) та зростання частки плати за
Доходи від власності та підприємницької діяльності
землю з 11,6% до 14,5%. Найбільшу частку у структурі
Рис. 4. Структура неподаткових надходжень до загального
податкових надходжень займають податок з доходів
фізичних осіб (77,2% у 2011 р.) та плату за землю (14,5%
фонду місцевих бюджетів за 2008—2011 рр. [8]
у 2011 році). Натомість єдиний податок, який є одним із
формоутворювальних джерел місцевих бюджетів роз
Податки на власність
Власні надходження бюджетних установ
витку, який був включений до таких з 2010 р. завдяки
Доходи від операцій з капіталом
Цільові фонди
Бюджетному Кодексу України, займає незначну частку.
Крім того, спостерігається тенденція до незначного змен
Інші надходження
шення частки єдиного податку у доходах місцевих бюд
жетів з 3,2% у 2010 році до 3,1% у 2011 році.
48,6
Отже основним джерелом дохідної бази місцевих
бюджетів є податки, натомість питома вага доходів від
36,9
операцій з капіталом та боргових джерел зменшується.
33,2 34,2
32,7
За 2011 р. номінальний обсяг неподаткових надхо
джень загального фонду місцевих бюджетів склав 2,0 млрд
22,6
20,1
грн., що на 7,5% менше, ніж відповідний показник 2010 р.
16,6
Структура неподаткових надходжень загального
13,5
13,4
11,2
фонду місцевих бюджетів зображена на діаграмі (рис. 4). 10,2
Якщо порівняти з показниками 2009 р., темпи приро
2,6
2,4
1,9
сту доходів від власності та підприємницької діяльності
склали 4,1% адміністративних зборів та платежів, доходів
01.01.2009р.
01.01.2010р.
01.01.2011р.
від некомерційного та побічного продажу — 3,5%, водно Рис. 5.Структура надходжень спеціального фонду місцевих
час інші неподаткові надходження зменшилися на 57,2%.
бюджетів за 2009—2011 рр. [8]
У цілому, неподаткові надходження принесли до бюд
конодавчої бази для оптимізації механізму формування,
жету України 2011 р. на 12 млрд грн. менше, ніж у 2010 р.
У 2011 р. до місцевих бюджетів надійшло 50,3 млрд грн. розподілу та перерозподілу державних доходів.
Сьогодні потрібно забезпечити прозорість й по
доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів ("перший кошик"), що становить 99,0 % річно слідовність правил і методик визначення напрямів і розмірів
го розрахункового показника Міністерства фінансів Украї підтримки місцевих бюджетів; оцінити фінансовоекономі
ни. Порівняно з даними за 2010 р. надходження цих доходів чний потенціал районів і міст, податкових ресурсів і дохід
ної бази місцевих бюджетів на основі регулярної розробки
зменшилися на 0,9 млрд грн., або на 1,8 %.
Частка "першого кошика" в доходах загального фонду звітних і прогнозних фінансових балансів міст, районів і
місцевих бюджетів становить 84,3 %, що на 1,2 в. п. менше, областей, а також оцінки їхнього податкового потенціалу;
сконцентрувати ресурси місцевих бюджетів, що спрямову
ніж аналогічний показник попереднього року.
Основним чинником зменшення доходів "першого коши ються на інвестиції в реальний сектор економіки і соціаль
ка" є скорочення номінальних надходжень податку з доходів ну сферу, в рамках бюджету розвитку та довгострокове зак
фізичних осіб. Частка цього податку в "першому кошику" ріплення порядку розподілу загальнодержавних податків,
зборів та інших платежів між бюджетами.
зменшилася на 1,1 в. п.: 2010 р. — 89,6 %, 2011 р. — 88,5 %.
Незважаючи на значні зусилля, направлені на покращен
Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів ("другий кошик"), у 2010 р. ня механізму перерозподілу дохідної та видаткової части бюд
склав 9,4 млрд грн., що на 8.1 % більше, ніж надійшло у по жету між її суб'єктами та прийнятий новий Бюджетний кодекс
передньому році. Річний розрахунковий показник Міністер від 08.07.2010, який значно розширює повноваження місцевих
ства фінансів України, передбачений на 2011 р. за цими над органів влади, потрібно і надалі вдосконалювати законодавчу
базу, яка б посилювала зацікавленість органів місцевого само
ходженнями, виконано на 92,1 %.
На зростання обсягу надходжень "другого кошика" пе врядування самостійно залучати фінансові ресурси, нарощува
реважно вплинуло зростання надходжень від плати за зем ти інвестиційну привабливість регіону та переходити із рангу
лю — найвагомішого джерела формування цього кошику. дотаційних в розряд донорських одиниць бюджету.
Частка цього податку у структурі доходів місцевих бюд
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ
ПОРТФЕЛЯМИ
Дана стаття присвячена дослідженню і розробці актуарних моделей управлінням страховими портB
фелемя на прикладі управління страховим портфелем "Зелена карта". Новизна полягяє у використанні
розподілу Паретто для моделювання і прогнозування показників портфеля. Цей вид страхування заслуB
говує особливої уваги через те, взаємодіє з європейськими перестраховими компаніями і торкається пиB
тання міжнародного руху страхового капіталу, що може значно впливати на український страховий риB
нок в цілому.
The novelty of the article is in the usage of Paretto distribution for Modeling and forecasting of insurance
portfolios. The main problem touched in this work is the development and using of the proper actuarial and
mathematical models in order to describe the accidental process of managing the "Green Card" insurance
portfolio" including the reinsurance. This portfolio influences the global process of the insurance capital movement
that can dramatically affect the Ukrainian insurance market in general.

Ключові слова: страховий портфель, моделювання, страхові премії, страхові виплати.
Key words: insurance portfolio, premium, claim.

ВСТУП
З ростом масштабів суспільноекономічних потреб
і процесів глобалізації, соціальноекономічне значення
страхування невпинно зростає в економіках всіх країн
світу. Україна в цьому плані має досить невеликий досвід
через вади перехідної економіки. На сьогоднішній день
не можливо собі уявити ринкову економіку без ризику.
З ним пов'язана практично будьяка економічна
діяльність. Тому існує велика потреба обрахувати,
спрогнозувати і по можливості мінімізувати ризик.
Страхування — це одна з галузей економіки, котра по
стійно підвергається ризикам банкрутства. Саме це є
однією з найголовніших проблем — обчислення ймові
рності банкрутства страхових компаній.
"Зелена карта" (green card) — назва однойменної
системи міжнародних договорів і страхового свідоцтва
про страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів, які виїжджають до країн членів
цієї системи. Вона дістала назву від кольору і форми
полісу. Заснована в 1949 році. Нині членами Міжнарод
ної системи "Зеленої карти" є понад 40 країн Європи,
Азії і Африки.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Одна з головних проблем на сьогоднішній для акту
арного аналізу українського страхового ринку є
відсутність великої статистичної бази, яка необхідна при
будьякому економетричному моделюванні. Цю пробле
му можна вирішити за допомогою підбору правильного
ймоврнісного розподілу для стохастичних величин стра
хового портфеля. Побудовані прогнози, таким чином,
можна використовувати як вхідну інформацію для ак
туарних моделей.
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Програма перестрахування "Зеленої картки" прово
диться шляхом розбиття страхових збитків на певні аг
реговані шари (леєри). Певні шари потребують обов'яз
кового перестрахування, а інші перестраховуються за
рішенням перестрахувальників. У даній статті досліджу
ються умови обов'язкового перестрахування.
Обов'язкові програми перестрахування проводять
ся українськими страховиками у відповідності з вимо
гами Бюро системи "Зелена картка" для членів системи,
які підлягають моніторингу з початку реалізації влас
них "Зелених карток" з 1 червня 1998 року.
У страхових компаніях — учасниках ринку украї
нської "Зеленої картки" — триває обговорення умов до
говору обов'язкового перестрахування, які багато стра
ховиків "м'яко кажучи" не схвалюють, хоча мимоволі по
годжуються з аргументацією перестраховиків і пере
страхувального брокера.
Всі обов'язкові програми перестрахування "Зеленої
картки"реалізовувалися через іноземних брокерів —
Sedgwick, Harrison & Dixon, Benfield. Програми 2002—
2005 років передбачали перестрахування ексцеденту
збитків понад $100 000, 2006 — понад 100 000 євро, 2007
— понад 150 000 євро, програма 2008 року — понад 200
000 євро.
Вагомий вклад у дослідження теоретикометодоло
гічних та організаційноправових основ страхової діяль
ності зробили такі вчені, як В.Д. Базидевич [1], К.С. Бази
левич [1], Р.В. Пікус [1; 10], А.О. Старостіна [1], О.Ф. Фі
лонюк [1], О.І. Черняк [1; 14; 15], А.Б. Камінський [9],
В.В. Шпирко [1], Н.Н. Внукова [3], К.Г. Воблий [4], О.О. Га
манкова [5], О.А. Гвозденко [6], О.Д. Заруба [8], С.С. Оса
дець [12], Л.І. Рейтман [11], О.О. Слісаренко [7], В.В. Ша
хов [13] та ін.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
У зв'язку з розвитком страхового ринку України,
виникає необхідність побудови нових практичних ме
тодів оцінки страхових портфелів, зокрема портфеля
"Зелена карта".
В Україні, на відміну від европейських страхових
компаній, поки що не існує ефективних методів управл
іння портфелем "Зелена карта".
Актуальність обраної теми зумовлена процесом ста
новлення української економіки і фінансового та стра
хового ринків зокрема, процесом міжнародної та еко
номічної інтеграції України, вступ до СОТ, європейсь
кої та світової інтеграції.
Наукова проблема роботи полягає у пошуку та фор
муванні економікоматематичного апарату для аналізу
ринку страхових послуг України.
Мета дослідження — якісне і кількісне збагачення
економікоматематичного апарату українського ринку
страхових послуг для оцінювання виплат страхових ко
маній.
РЕЗУЛЬТАТИ
МДП — мінімальна депозитна премія — премія, яка
виплачується перестраховикам у поточному (календар
ному) періоді програми перестрахування.
У відповідності з умовами договорів перестраху
вання, перестраховики сплачують за кожний збиток
понад зазначений ліміт, що виник по страхових ри
зиках, відповідальність страховиків за якими наста
ла протягом дії перестрахувальної програми. Зви
чайно, сплачується та частина збитку, яка перевищує
ліміт.
З огляду на те, що за програмами 2002—2005 років
перестраховики одержали $2 060,287 тис., а виплатили
$134,3 тис., то рентабельність такої програми для пере
страховиків складає 93,5% — чи не забагато?
Таким чином, перестрахувальні програми 2002—
2005 років для українських страховиків були неефек
тивними і призвели до збитку у розмірі $1 931,987
тис.
Можна впевнено стверджувати, що рівень збитко
вості по подіях полісів, реалізованих у 2007 році, досяг
не 45%, а у 2008 — 49%. Відповідно збільшиться і
кількість страхових випадків, і їх частота. Тому серед
ня виплата, якщо і перевищить €3 000, то незначно. Тоб
то, знову ж таки, більш ніж у 99% страхових випадків
збиток не перевищить €150 тисяч.
Але перестраховики і їхні представники перекону
ють наших страховиків у тому, що в ці частки відсотка
можуть потрапити збитки і в €1 000 000, і в €10 мільйонів,
і навіть більше, а якщо за 6 років страхування їх не було,
то це, навпаки, свідчить, що таке незабаром може ста
тися і, скоріше за все, потрапить до поточної перестра
хувальної програми.
Якщо в програмах 2002—2005 років ризики понад
$100 000 коштували українським страховикам 3,8% от
риманої премії, (€500,5 тис. на рік), то вже у 2007 році
— 10,17% (€1 561 тисяч) за ризики понад €100 000. Тоб
то премія перестраховиків збільшилася у 3 рази, а відпо
відальність — залишилася такою ж.
Різке зростання перестрахувальної премії мало
б занепокоїти страховиків, змусити їх вдатися до
певних дій, наприклад, порушити питання перед
Бюро "Зеленої картки" про зміну системи гаранту
вання, адже цю ж суму можна було б перерахувати
на гарантійний депозит. Але ні — вони зайняли уго
довську позицію: навіщо їм зайва турбота, це ж тре
ба кудись звертатися, формувати систему аргумен
тації, проводити найдокладніший аналіз. Легше пла
тити, адже 10,17% — це не так багато. І почали пла
тити, не зумівши спрогнозувати, до чого це може
призвести.
По суті, ситуація, в якій опинилися українські
страховики, досить проста. Західні страховики,
відчувши можливість виплати великих відшкодувань,

www.economy.in.ua

взялися накопичувати страхові резерви, формувати
збільшені резерви збитків і, якщо є можливість "стяг
нути" з українських страховиків декілька мільйонів
євро, то чому б і ні: вони ж самі покірно їх віддають.
Тим більше, що українські страховики і не розпочи
нають жодних дій для захисту своїх інтересів. Більше
того, навіть не цікавляться, яким чином ці проблеми
зачіпають український страховий ринок. Адже, хоч
і події, по яких виплачуються відшкодування, відбу
ваються за кордоном, але українська "Зелена карт
ка" — це частина українського страхового ринку, а
не закордонного.
Така позиція українських страховиків була зно
ву у 2007 році, коли за ризики по можливих збитках
вже понад €150 000 перестраховики запросили не 10,
а 20,56% премії, рівно удвічі більше, ніж у 2005 році.
Тобто треба було платити премій не 1,5 мільйони, а
3.
Таким чином, за два роки перестрахувальна премія
зросла більш ніж у 6 разів (з €500 тисяч до €3 122 тисяч),
а ризики перестраховиків по одній події зменшилися у
півтора рази.
При зменшенні імовірності ризику перестраховиків
в річних програмах перестрахування ціна 1% ризику в
перестрахувальній премії зросла в програмі 2007 року
порівняно з програмою 2008 року більш, ніж у 18 разів
(1 737%), а відсоток перестрахувальної премії в за
гальній премії страховика за 1% ризику — більш, ніж у
14 разів (1 308%). При цьому видно, що за абсолютного
зниження перестрахувальної премії в програмі 2004
року у порівнянні з програмою 2008 року, ціна 1% ри
зику зросла на 53%, а відсотка перестрахувальної премії
— на 43,5%.
Моделювання процесу страхових виплат можна
проводити використовуючи різні ймовірносні розподі
ли.
У європейській практиці найчастіше використову
ють такі основні розподіли:
— нормальний розподіл F (x ) =

1
σ 2π

x

∫e

− (t − a )2
2σ 2

dt

−∞

— розподіли Паретто;
— гаммарозподіл;
— розподіл Вейбула W (x ) = 1 − exp(− λxα ) , де λ > 0,α > 0 ;
— згенеровний розподіл великих значень (The
generalized extreme value distribution)
−1
⎧ ⎛
⎞
⎪exp⎜ − (1 + ξx ) ξ ⎟, ξ ≠ 0
Hξ (x ) = ⎨ ⎝
⎠
⎪exp − e −ξ , ξ = 0
⎩

(

)

Теорема ПікардаБалкемаде Хаана.
Велику кількость різних розподілів страхових вип
лат можна оцінити зверху за допомогою Згенеровано
го Розподілу Паретто (GPD).
Особливе значення ця теорема має при моделюванні
страхування відповідальності автовласників.
Розподіл Паретто:
⎛k⎞
F (x ) = 1 − ⎜ ⎟
⎝ x⎠

a

, де

⎧k > 0
⎪
⎨a > 0
⎪ x ≥ k.
⎩

GPD з двома параметрами:
−1
⎧
ξ
x
⎛
⎞
⎪1 − ⎜1 + ⎟ ξ , ξ ≠ 0
⎪
Gξ ,σ ( x ) = ⎨ ⎝ σ ⎠
, де
−x
⎪
σ
⎪⎩1 − e , ξ = 0
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Необхідно створювати і вдосконалювати актуарний
апарат для підвищення конкурентоспроможності Украї
нського страхового ринку.
Розглянута модель використання розподілів Парет
то допоможе у розв'язанні проблем при оформленні
перестрахових угод.
Це дослідження може слугувати гарним підгрунтям
для подальшого вдосконалення і пошуку нових актуар
них моделей.

⎧
⎪σ > 0
⎪⎪
⎨ x ≥ 0, ξ ≥ 0
⎪
−σ
⎪0 ≤ x ≤
, ξ < 0.
ξ
⎩⎪

GPD з трьома параметрами:
−1
⎧
ξ
(
)
ξ
x
μ
−
⎛
⎞
⎪1 − ⎜1 +
⎟ ,ξ ≠ 0
⎪
σ
⎠
Gξ ,σ , μ ( x ) = ⎨ ⎝
−
(
x
−
)
μ
⎪
⎪⎩1 − e ξ , ξ = 0

Результати застосування GPDрозподілу:
1) всі страхові випадки, збитки по яких не переви
щують €69 065, складають 95% всіх збитків понад €10
000;
2) всі страхові випадки, збитки по яких не пере
вищують €100 000, складають 97,27% всіх збитків
понад €10 000;
3) всі страхові випадки, збитки по яких не переви
щують €150 000, складають 98,5% всіх збитків понад €10
000;
4) всі страхові випадки, збитки по яких не пере
вищують €200 000, складають 99,04% всіх збитків
понад €10 000;
5) всі страхові випадки, збитки по яких не переви
щують €250 000, складають 99,32% всіх збитків понад
€10 000;
6) всі страхові випадки, збитки по яких не пере
вищують €300 000, складають 99,48% всіх збитків
понад €10 000;
7) всі страхові випадки, збитки по яких не переви
щують €500 000, складають 99,8% всіх збитків понад €10
000;
8) всі страхові випадки, збитки по яких не пере
вищують €900 000, складають 99,999% всіх збитків
понад €10 000.
ВИСНОВКИ
Страховий сектор економіки України є поки що сла
борозвинутим і потребує, насамперед, потужного еко
номікоматематичного апарату для досягнення високо
го рівня розвитку. Існує реальна потреба у подальшому
дослідженні актуарної математики шляхом як адаптації
вже існуючих, так створення власних нових економіч
них моделей.
Слабкий розвиток страхування на Україні пояс
нюється ще й низьким рівнем доходів населення і неза
цікавленістю них у витрачанні грошей на страхування,
окрім деяких випадків.
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ОХОРОНА БІЗНЕСУ І КРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ ФІРМИ В РИНКОВИХ УМОВАХ
У статті розглядаються засади охорони бізнесу та формування системи цивільної оборони, роль лідерB
ства у кризовому управлінні та значення колективної роботи в управлінні безпекою, обгрунтовується
необхідність формування суспільної свідомості безпеки.
Principles of guard of business and forming of the system of civil defensive are examined in the article, role of
leadership in a crisis management and value of collective work in a management safety, the necessity of forming
of public consciousness of safety is grounded.
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ВСТУП
Підприємницька діяльність спрямована на отриман
ня прибутку. Щоб бути успішною, вона повинна відбу
ватися в умовах безпеки господарювання, що передба
чає її розуміння як комплексу охоронних процедур і
протидії різним небезпекам [12]. Фірми володіють ма
теріалізованим майном та грошовими активами, які не
обхідно захищати. Для цього звертаються до охорон
них підрозділів або до спеціалізованих охоронних фірм.
Однак проблема є більш серйозною, тому що все майно
може бути змарноване внаслідок того, що фірма не вда
лася до організації ширших дій, які готують фірму до
кризових ситуацій, поширених в сьогоднішніх часах
розвинутої промислової цивілізації [17, с. 291—293].
Охорона бізнесу.
Така діяльність стосується захисної підготовки,
вона є врегульованою законодавчими актами. Обов'я
зок військової служби врегульований правилами, що
стосуються процесу захисту держави. Вони випливають
з міжнародних угод цивілізованих держав, а також з
конституційних і законодавчих актів оборонного харак
теру кожної країни. Менеджери не можуть не володіти
знанням про основні принципи системи цивільної охо
рони. Захисне виховання полягає у: захисному навчанні
керівних кадрів, відомчому навчанні, а також загально
му навчанні оборонного характеру всього суспільства.
Метою оборонного виховання суспільства є формуван
ня бажаних моральних позицій — захисних, а також
підготовка людей до конкретних дій в період виникнен
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ня загроз в мирний час (катастрофи, аварії, повені, те
роризм та ін.), а також ймовірних озброєних конфліктів.
Тому вже на етапі проектування фірми потрібно цей еле
мент врахувати. Мова іде про позамілітарний аспект,
який не має нічого спільного з військом. У всьому світі
це належить до сучасної менеджерської діяльності і має
тісну кореляцію з процедурами охорони майна в бізнесі.
У світлі закону про безпеку кожен директор є началь
ником цивільного захисту свого підприємства і має обо
в'язок планування цивільного захисту. Він повинен мати
для реалізації завдань цивільного захисту в залежності
від розміру фірми спеціалізований осередок (орган),
який би реалізовував ці важкі і важливі роботи, але осо
бисто, в світлі права, відповідає за цивільний захист. На
окремому організаційному щаблі цивільного захисту
здійснюються різні види робіт, підпорядковані гене
ральній меті захисту населення, підприємств, майна і
шкіл в умовах різних загроз. Суттю планів цивільного
захисту є їх реальність для імовірних кризових ситуацій,
які можуть виникнути в регіоні діяльності фірми [13, с.
51—53].
З об'єктивних міркувань, сучасні держави періодич
но створюють загальні рятувальні системи. Такі систе
ми є спільними для мирного часу і на період війни. Базу
систем складають функціонуючі рятувальні служби.
Підготовлені концепції керівництва державою і окре
мими регіонами в ситуації кризи. Кризова ситуація, що
є наслідком аварії або катастрофи, може спричинити
порушення суспільних, господарських і структурних
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зв'язків. На такі обставини мусить бути підготовлена
урядова і самоврядна адміністрація. З цією метою була
створена Служба начальника цивільного захисту. Після
усунення причин кризи в даному районі належить
здійснювати тривалу діяльність широкої суспільної та
соціальної допомоги. Люди в таких районах потребу
ють активної підтримки соціальних педагогів, тера
певтів, психологів і добродійних організацій.
Сучасна система цивільної охорони має мене
джерський характер. Це пов'язано з необхідністю опа
нування основ екології. Ухвалення господарських
(підприємницьких) рішень не повинно шкодити при
родному середовищу. З другого боку, захоплення при
родною стихією, яка дає людині неоціненні блага, може
також знищити наше надбання. Тому слід формувати
вигідні відносини між людиною і середовищем. Еколо
гічну діяльність менеджери повинні здійснювати у
сфері: формування умов охорони середовища, охоро
ни атмосферного повітря, води і морського середови
ща, а також земельних площ, охорони середовища від
шумів та вібрації, випромінювання, відходів та забруд
нень, охорони зелені та привабливості пейзажів, а та
кож протидіяти хіміко і радіоактивним забрудненням.
Трагічний досвід особливо літніх повеней 1997 і 2010
років, переконав усіх поляків у тому, що варто раніше
підготувати систему евакуації до кризової ситуації.
Багато власників господарств і фірм втратило все над
бання життя. У кризових ситуаціях знання і захисні
навики важко переоцінити. Гуманітарний характер
позавійськових захисних робіт відповідає рішенням
Додаткового Протоколу про цивільний захист Же
невських Конвенцій про захист жертв війни. Відповід
но до нього цивільний захист охоплює всі гуманітарні
завдання, що мають на меті охорону цивільного насе
лення перед небезпекою збройних дій або стихійних
лих, допомогу в подоланні їх наслідків та забезпеченні
необхідних умов до прожиття. Ця ідея продовжена в
захисній політиці держав Європейського Союзу. Ре
форма воєводств і введення повітів зумовлює до
збільшення кількості територіальних ланок системи
цивільного захисту. Територіальними органами цивіль
ного захисту є воєводи, старости, війти, а також бур
гомістри і мери міст. Із зростаючим цивілізаційним,
технічним і господарським поступом пов'язано більше
небезпек для людини та її середовища і суспільства.
Стосуються вони мирного періоду і часу війни. Тому
кожній фірмі, як державній, так і приватній, необхідні
люди, які мають відповідні ресурси, підготовані до
ефективної діяльності у складних обставинах з тим,
щоб допомагати постраждалим людям, рятувати май
но і надбання фірми.
Менеджер не може не знати засад господарської і
захисної мобілізації держави. З цієї сфери випливають
вимоги до його діяльності. Кожна держава в конкрет
них ситуаціях мобілізує людський чинник з метою га
рантування своєї національної і державної безпеки. Не
вдаючись до подробиць цієї важливої проблеми, яка
випливає з головних функцій держави, належить взя
ти до уваги, що менеджери братимуть участь, якщо ви
никне потреба, в "господарській мобілізації", що оз
начає процес введення в дію захисного економічного
потенціалу з метою створення системи військової еко
номіки. Приналежність до захисної коаліції НАТО
означає не тільки пасивне очікування того, що хтось
нам повинен гарантувати безпеку. Це, в міру можли
вості — власний внесок у захисний потенціал цього
союзу, з чим пов'язане також поняття "військове мо
білізування". Мобілізаційним плануванням будуть
охоплені люди високої кваліфікації — менеджери та
інші працівники.
У підприємницькій діяльності можна виділити такі
цілі, як:
— дохідність;
— зростання курсу акції;
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— частка ринку;
— поліпшення структури асортименту;
— раціоналізація виробництва і дистрибуції;
— збільшення капіталу підприємства;
— частка нових продуктів в асортименті;
— поліпшення іміджу фірми;
— покращення умов праці;
— планування цивільного захисту.
У комплексі цілісної мети кожної колективної
діяльності повинна існувати визначена ієрархія. Її вста
новлення відіграє дуже важливу роль в процесі орган
ізації колективної діяльності. Утворення організацій
ної цілісності колективної діяльності, якою повинне
бути підприємство, вимагає здійснення поділу комп
лексної мети на часткові. Наприклад, в комплексній
меті підприємства, якою є вироблення визначеного
набору матеріальних благ, можна виділити такі част
кові цілі, як:
— забезпечення підприємства матеріалами і сиро
виною;
— забезпечення йому кваліфікованої робочої сили,
керівних кадрів, приміщень, інструментів і енергії;
— підготовка відповідно до технологічних вимог і
здійснення виробничого процесу;
— забезпечення фінансовими засобами;
— організація складування, транспортування і про
дажу готових виробів;
— підготовка фірми до діяльності в кризових ситу
аціях.
Діяльність на користь безпеки в колективі дозво
ляє зрозуміти проблеми психологічних реакцій окре
мих осіб на можливі труднощі і взаємовідносини в ме
жах колективу, що є важливим для цілісної системи
управління. Відіграючи призначені ролі, виконуючи
окремі функції на умовних посадах, працівники вчать
ся не тільки виконувати часткові ролі, вони повинні
враховувати не тільки власні мотиви і способи просу
вання, але також інтереси інших осіб, свої ж досягнен
ня оцінювати на фоні досягнень інших. Рольові ігри
забезпечують учасникам занять те, чого жоден інший
метод забезпечити не може, а саме: можливість вип
робувати на собі наслідки визначеної поведінки і са
мостійно прийнятого рішення. Праксеологічна освіта
стосується також рольових методів прийняття керів
них рішень.
Використання рольових ігор (ігор, які передбача
ють ухвалення рішень) розвивається інтенсивно, зі
сфери військової вони перенесені на цивільний грунт.
Вони застосовуються в дослідженнях економічних,
економічнотехнічних та праксеологічних процесів.
Перед ухваленням важливого рішення належить його
ретельно обміркувати і перевірити у формі симуляц
ійної гри. Сьогодні кожну гру, в якій беруть участь
управлінські колективи, можна перевірити за допо
могою комп'ютерної програми. Головною метою кож
ної гри є прийняття оптимального рішення. Тому цей
метод особливо придатний в менеджерській освіті,
полегшує навчання організації, прийняття влучних
рішень, спрямування процесу планування на досяг
нення відповідних станів процесів управління безпе
кою [19].
Оцінка результативності перебігу міжособової ко
мунікації може бути здійснювана з врахуванням таких
критеріїв:
— ступінь узгодженості між тим, що один з парт
нерів хотів повідомити іншому, і тим, що він зрозумів;
— ступінь задоволення потреб внаслідок процесу
комунікації;
— eфективність виконання загальних завдань, якщо
комунікація є істотним елементом співпраці;
— eфективність комунікації в кризових умовах.
Перший принцип, який сприяє ефективному поро
зумінню, звучить так: у ставленні до інших людей по
водься асертивно.
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Комунікація сьогодні є одним з найважливіших
чинників чіткої дії, є кровообігом організації. Ефек
тивна комунікація важлива, перш за все, для керів
ників з трьох основних причин. Поперше, комуніка
ція є загальною основою управлінських процесів пла
нування, організування, керування і контролювання.
Подруге, володіння ефективною комунікацією
уможливлює для менеджерів використання величез
ної гами здібностей, які існують у багатокультурно
му світі організації.
Придатність інформації оцінюється на підставі її
якості, актуальності, кількості та істотності для керу
вання. Комп'ютери є чітким і ефективним інструмен
том для збору, збереження, упорядкування і передачі
великих кількостей інформації. Термін "комунікаційні
навички" (communicative competence) належить розу
міти як здатність використання людиною як члена сус
пільної групи всіх доступних семіотичних систем
підтримки зв'язку [15, с. 163—173]. Інформаційні по
треби керівників залежать від їх місця в ієрархії уп
равління безпекою. Часто ми послуговуємося взаємо
замінними термінами дані та інформація, то проте між
ними існує певна різниця. Дані є первинними, не підда
ними аналізу числами і фактами, що стосуються явищ
або подій. Натомість інформація є результатом впо
рядкування даних або їх аналізу певним способом. Чим
інформація є докладнішою, тим вищу якість вона має і
з тим більшою певністю керівники можуть на неї спи
ратися при ухваленні рішень. Загалом кажучи, витра
ти на отримання інформації ростуть разом зі зростан
ням її якості. Якщо вища якість інформації істотно не
спричиняє здатність ухвалення керівником адекватно
го рішення, то не варто у зв'язку з цим витрачати до
даткові кошти. Для ефективного контролю потрібно
вдаватися до корегуючих дій, перш ніж відхилення від
плану або норми стане дуже значним, тому дуже важ
ливою є актуальність інформації. Отже, інформація,
що надходить через інформаційну систему, мусить по
трапляти до відповідної особи у відповідному часі, щоб
можна було вдатися до відповідних дій. Керівники не
зможуть прийняти влучних рішень вчасно, якщо їм
буде бракувати інформації, але вони часто "засипають
ся" неістотною і непотрібною інформацією. Якщо ке
рівники отримують більше інформації, ніж вони в стані
ефективно використати, то можуть пропустити те, що
безпосередньо стосується серйозних проблем. Анало
гічно, інформація, отримувана керівниками, повинна
бути пов'язаною з їх завданнями і сферою відповідаль
ності, тобто важливим є ступінь істотності інформації.
Без знання принципів комунікації в управлінні безпе
кою можна не досягти бажаних ефектів функціонуван
ня цивільного захисту.
Лідерство у кризовому управлінні.
Здійснивши огляду теорії лідерства і досліджень за
цією темою, Ralph M. Stogdill вказав, що "існує майже
стільки різних визначень лідерства, скільки осіб пробу
вало його формулювати" [9, с. 7]. Тут ми визначимо
лідерство як процес спрямовування і впливу на діяль
ність членів групи, пов'язану з її завданнями. Діяльності
лідера будуть сприяти бажані особистіснопрофесійні
риси. Належить до них віднести вміння координувати і
оперування поведінкою підлеглих. У сфері комунікації
керівник повинен володіти здатністю до мотивації пра
цівників, спонукати до мислення, переживання і діяль
ності відповідно до мети фірми, підсилення тенденції до
самостійної внутрішньої і зовнішньої активності. Лідер
з рисами відповідальної і відважної людини матиме ве
лику підтримку серед працівників, тому що він піддаєть
ся безперервній моральній оцінці. Джерелом лідерства
найчастіше є авторитет даного менеджера. Авторитет
має той керівник, життя якого є гідним і чесним, добро
зичливо спрямоване до людей і вільне від лицемірства.
Від лідера очікується пошана до універсальних та інди
відуальних цінностей, добрі приклади єдності слів і
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вчинків, а також поваги гідності підлеглих. Серед oсо
бистісних рис лідерів найчастіше піддаються оцінці чо
тири основні: здібності, мотивація, темперамент і ме
ханізм контролю (характер). Все це мусить бути одно
часно підсилене змістовними знаннями, захопленням
своєю роботою, емоційною інтелігенцією і переконли
вою аргументацією своєї посади. Характеризує лідера
незалежність, яка є складовою частиною характеру
лідера [6, с. 132]. Не можна не згадати також витри
валість і фізичну силу як бажану складову характеру.
Людина, що піклується про здоров'я і фізичну силу,
більш здатна до здійснення власної життєвої мети, а
також лідерської ролі в колективі, який очолює.
Лідерські здібності сприяють заповзятливості, яка
так необхідна в умовах великої конкуренції. Загалом
здібності можна окреслити як спосіб, в який застосо
вуються знання і генерується поведінка для досягнення
мети. Менеджери, переконані у своїх лідерських здібно
стях, будуть схильні до реалізації нових підприємниць
ких стратегій. Звідси випливає, поперше, що лідерство
пов'язане з іншими людьми — підлеглими або прихиль
никами. Через підпорядкування вказівкам лідера члени
групи визнають його позицію і уможливлюють процес
керівництва. За відсутності підлеглих всі лідерські риси
керівника були б позбавлені значення. Подруге, лідер
ство пов'язане з нерівним поділом влади між лідером і
членами групи. Члени групи не позбавлені її повністю,
можуть багатьма способами формувати групові дії і
роблять це. Проте зазвичай лідер має більшу владу.
Функції керівника реалізовуються через діяльність, по
в'язану із виконанням завдань та підтримкою стійкості
групи, виконання якої лідером чи іншою особою необ
хідне для ефективного функціонування групи. Для
відповідної і ефективної дії група потребує особи, яка
виконувала б дві основні функції: розв'язання проблем,
або пов'язану із завданнями, а також суспільну, або
підтримуючу стабільність групи. Функції, які підтриму
ють стабільність групи, охоплюють таку діяльність, як
посередництво у вирішенні суперечок і сприяння тому,
щоб окремі особи почувалися поціновані групою. Осо
ба, яка зуміла б одночасно виконувати обидва види
функції, була б особливо ефективним керівником. У
практиці, проте, буває так, що керівник має здібності,
темперамент або час, які дозволяють йому відігравати
тільки одну з цих двох ролей. Проте це не означає, що
група не має можливості продемонструвати свою пози
цію. З досліджень випливає, що в більшості ефективних
груп виступає в якомусь вигляді поділ лідерів: одна осо
ба (зазвичай керівник або формальний лідер) виконує
функції, пов'язані із завданнями, інший член групи ви
конує суспільні функції. Між цими функціями існує до
сить тісний зв'язок.
До них варто віднести:
— освітньовиховний вплив;
— певні опікунські елементи і гарантії безпеки;
— функції оточення.
Стилі лідерства відображаються в різноманітних
зразках поведінки, застосовуваних керівниками при
спрямуванні працівників і справлянні на них впливу. Дві
лідерські функції — пов'язані із завданнями i з підтрим
кою стійкості групи — зазвичай знаходять відображен
ня у двох різних стилях лідерствa.
1. Керівники, що дотримуються стилю, орієнтова
ного на завдання, здійснюють чіткий нагляд над праців
никами, щоб досягти відповідного виконання завдань.
Вони надають більше уваги виконанню роботи, ніж роз
витку чи особистому задоволенню працівників.
2. Керівники, що дотримуються стилю, орієнтова
ного на працівників, надають більше уваги мотивації
працівників, ніж їх контролю. Вони прагнуть до друж
ніх, повних поваги і заснованих на взаємній довірі сто
сунків з працівниками, яких часто залучають до участі в
ухваленні рішень [15].
Люди з лідерськими здібностями не тільки володі
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ють кращими здібностями влучного інтуїтивного вир
ішення проблем, що дозволяє їм отримувати практич
ну користь з використання інтуїтивних методів. Інтуї
ція необхідна підприємливій людині. Виділено три кон
цепції досліджень лідерства: аналіз лідерських рис,
аналіз поведінки і ситуаційний аналіз. Концепція ком
плексу рис виявилася непридатною, тому що не про
понує визначеного поєднання рис, які чітко вирізня
ють людей у цьому відношенні. У поведінковій кон
цепції зосереджується увага на функціях і стилях
лідерства. У кризових ситуаціях, особливо катастро
фічних, коли реалізуються завдання захисту людей,
лідерські риси вкрай необхідні.
Другий аспект у презентованій моделі кваліфіка
ційної оцінки стосується знань і компетенцій. У залеж
ності від специфічних потреб посади такі знання стосу
ються відповідного рівня знань у галузі економіки, пра
ва, спеціалізованої галузевої чи організаційноуправ
лінської проблематики. Тому на посади в системі без
пеки слід підбирати людей, які закінчують студії в цій
сфері. Існує декілька вузівських центрів в Польщі, які
реалізували такі програми студій. Компетенції відігра
ють найбільше значення для практичної дії на даній по
саді, і набути їх можна під час професійної роботи. Тому
йдеться про компетенції практичнодіяльнісні, які є ви
рішальними для прояву заповзятливості. Оцінюються
основні, універсальні керівні вміння, до яких ми відно
симо:
— вміння інтерперсональні — здатність до керуван
ня і лідерства, роботи в колективі, прояву ініціативи і
рішучості, а також уміння розв'язувати конфліктні си
туації;
— вміння розв'язувати проблеми — створення кон
структивної поведінки, влучне визначення причинно
наслідкових зв'язків, подолання криз;
— вміння комунікації з людьми — передача ясної і
зрозумілої інформації в письмовій формі, вербальній і
невербальній.
При цьому важливо нівелювати патологічні дефор
мації або такі негативні прояви психічних рис, які мо
жуть потенційно зашкодити досягненню визначеної
мети [4].
Колективи і колективна робота в управлінні безпе
кою.
Це твердження праксеології особливо придатне
для управління безпекою. Цивільний захист стосуєть
ся завжди множини людей. Сучасне підприємництво
пов'язане з кооперацією [14]. Багато робіт в організа
ціях здійснюється в командах. Щоб справитися з вик
ликам сьогодення, все більше організації замінюють
колишні ієрархії і формальні системи командами і ко
мандною роботою. Багато організації доходить вис
новку, що найкращим способом збільшення продуктив
ності праці окремих працівників є звернення уваги на
те, як відбувається керівництво робочими групами і
командами.
Під командою мається на увазі дві або більше осіб,
які взаємодіють між собою і взаємно впливають один
на одного у прагненні до загальної мети. Традиційно в
організаціях мали місце два види команд: формальні і
неформальні. Однак сьогодні існують команди, що ма
ють змішані властивості. Команди чи формальні групи
цільово створюються керівниками. Таким колективам
доручається виконання визначених завдань, що спри
чиняються до досягнення організацією її мети.
1. Найбільш поширеним їх видом є керована коман
да, яка складається з керівника і підлеглих йому праці
вників. У деяких організаціях, які прагнуть до знижен
ня значення ієрархії, назви можуть змінюватися.
2. Комітет є формальним організаційним колекти
вом, який зазвичай існує тривалий період і покликаний
до виконання визначених завдань. Деякі формальні ко
манди мають разовий характер. Їх можна назвати ко
мандами, спрямованими на виконання завдання, або
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проектними. Зазвичай вони ліквідовуються після вико
нання завдання або вирішенню проблеми.
3. Неформальні групи виконують чотири головні
функції. Поперше, підтримують і підсилюють загальні
норми (очікувану поведінку) і цінності членів. Подру
ге, забезпечують членам задоволення суспільних по
треб, позицію і відчуття безпеки. У великих корпораці
ях, в яких люди вважають, що працедавці, власне кажу
чи, їх не знають, неформальні групи уможливлюють
своїм членам жартування, нарікання, спільний прийом
їжі і підтримування товариських стосунків на роботі.
Неформальні групи задовольняють людські потреби
дружби, підтримки і безпеки. Потретє, неформальні
групи допомагають своїм членам в комунікації. Члени
неформальних груп дізнаються про цікаві для них спра
ви через формування власних, неформальних комуні
каційних каналів, які є доповненням каналів більш офі
ційних. По суті, керівники часто користуються з нефор
мальних мереж для "неофіційної" передачі інформації.
Почетверте, неформальні групи допомагають розв'я
зувати проблеми, наприклад, надають допомогу хворо
му або втомленому працівникові. Часто таке групове
розв'язання проблем допомагає організації, наприклад,
тоді, коли мобілізують до ефектної роботи. Проте такі
групи можуть також знижувати eфективність органі
зації, наприклад, коли чинять натиск на нових праців
ників з метою обмеження їх зусиль і продуктивності
праці.
Формування суспільної свідомості безпеки.
Існування багатьох видів діяльності, спрямованих на
надання визначеним людським командам кваліфікації,
що відповідає засадам захисної доктрини, спричиняє те,
що в переліку підсистемам, які заслуговують особливої
уваги, перебуває структура захисного виховання (на
вчання) у всій системі. Докладний аналіз елементів цієї
підсистеми і її структури не є легкою справою, адже
йдеться не тільки про військове навчання, реалізовува
не у військовій системі, але також про навчання, орга
нізоване в сфері позавійськових підсистем.
Слід визнати, що людські і суспільні потреби схиля
ють до визнання безпеки, враховуючи його роль і зна
чення для всіх людей, однією з найвищих і найважливі
ших цінностей. Вищезгаданий факт, а також те, що вона
є основою життя людини, умовою досягнення інших
цінностей, вимагає від кожного з нас все частішого зо
середження на питаннях, пов'язаних з особистою і
спільною безпекою, підготовкою до неї. Тому однієї з
головних цілей сучасної школи, з врахуванням існую
чої в ній суті навчання і виховання, повинні бути відпо
відно продумані і підібрані структури впливу на людину
з тим, щоб вона ставала все більш здатною до чіткої дії
у сучасному світі, до вияву і ефективного протистоян
ня різним загрозам і небезпекам. Для того, щоб ці, ви
ражені в загальний спосіб, ідеї безпеки могли знайти
життєве підтвердження, однаковою мірою на етапі ос
вітньовиховної підготовки людини, а також у її зрілій
професійній і суспільній діяльності, необхідним є пред
ставлення педагогічного розуміння безпеки. З'ясуван
ня цих специфічних педагогічних проблем вимагає вра
хування способу розуміння сфери і структури безпеки.
Важливо зрозуміти, що безпека в людській свідо
мості функціонує у двох проявах:
1) сформульованій і нав'язаній суспільством, а та
кож функціонуючими в середовищі формальними і не
формальними групами, кастами, які існують об'єктив
но, поза індивідуальністю;
2) як цінності і риси індивідуальності.
Безпека, сприйнята з першої перспективи, може
ототожнюватися з системою набутих людиною різно
рідних відомостей про оточення, що відображають
зовнішні, об'єктивні умови побуту і діяльності, а також
те, як людина готується до сприйняття і розуміння ма
терії і структури реальності та суспільних відносин, як
формується її емоційне ставлення до проблем безпеки.
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Така перспектива, відображаючи суспільний стан свідо
мості, що стосується проблематики безпеки, визначає
змістовний простір, який людина, що навчається, повин
на опанувати в ході своєї шкільної освіти.
Безпека у другому прояві пов'язана з рефлексією
над власною і суспільною безпекою, стосується внут
рішнього стану одиниці, функціонуючої в її свідомості
системи цінностей і прийнятих нею норм поведінки.
Цей її внутрішній стан у формі приведеного в порядок
особистого досвіду складає суб'єктивно відображений
в певному сенсі перший прояв, а також нагромаджені
людиною знання про власний досвід, що стосується
безпеки, або, інакше кажучи, метазнання. Воно про
являється у житті кожної людини в індивідуальний
спосіб.
Суспільна і особиста безпека людини вимагає,
щоб кожен з нас володів системою загальних знань
про реальність та інтелектуальними вміннями їх ви
користання для того, щоб послуговуватися ними в
пізнавальних цілях та з метою орієнтації у оточую
чому нас світі, що допоможе нам в оцінюванні важли
вих, іноді грізних для нас явищ і визначенні ставлен
ня до них. Перш за все, важливими є вміння методо
логічні, завдяки яким можливе розпізнання, аналіз і
оцінка таких явищ, з точки зору їх розміру, виду, по
тенційних наслідків і часу їх появи, тривалості впли
ву, а також прийняття рішення щодо способів про
тидії їм чи їх використання.
Зростає значення компетенції людей, які профе
сійно займаються діяльністю у системі безпеки. Сьогодні
спостерігаємо глобальний характер вимоги освіти для
безпеки. Серед пріоритетних компетенцій сучасної лю
дини не може забракнути здатності оцінювання склад
них небезпек, а також умілої поведінки в кризових си
туаціях. Перш за все, від мотивів, позиції і сприйняття,
а також ієрархії цінностей залежатиме те, до яких дій
можуть вдатися люди в небезпечному світі, який нас
оточує. Система цивільного захисту відповідає за стан
освіти для безпеки суспільства. Це також важлива скла
дова частина секюритології як інтегрованої системи дій
з метою глобальної безпеки.
ВИСНОВКИ
Готовність до діяльності самооборони в кризових
ситуаціях і бажаний рівень свідомості безпеки слід
здійснювати згідно зі стандартами НАТО. Застосовую
чи критерій захисного виховання, в такій системі мож
на виділити: навчання керівних кадрів, відомче навчан
ня, а також загальне навчання всього суспільства. Ме
тою захисного виховання в позавійськовій системі є
формування у цивільних осіб певних моральнооборон
них позицій, а також їх підготовка до конкретної за
хисної дії на випадок війни або в період появи загроз у
мирний час. Воно повинне охоплювати керівні кадри,
органи влади, державної адміністрації, господарські
одиниці, органи цивільного захисту, а також суспільні
організації, шкільну і студентську молодь, а також реш
ту суспільства. Висококваліфіковані громадяни повинні
складати потенційні кадрові резерви військ. Дуже важ
ливим елементом навчання в позавійськовій системі є
загальна оборонна підготовка суспільства в рамках
діяльності, спрямованої на популяризацію та інформу
вання про цей вид діяльності. У цій сфері зобов'язані
діяти засоби масової інформації [1]. Обов'язковому на
вчанню у сфері загальної самооборони підлягають на
підставі законодавчих актів усі громадяни, які не вхо
дять до складу формацій цивільного захисту, мешкають
у містах та селах, а також працюють на підприємствах
чи навчаються. Головне зусилля в навчанні населення,
шкільної і студентської молоді повинне бути спрямова
не на поглиблення знання щодо загроз і їх наслідків, які
можуть появитися під час війни і в мирний час, а також
вироблення навичок і умінь виконання основних дій
щодо суспільної та індивідуальної самооборони.
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Шкільна молодь охоплена освітою для безпеки з домі
нуючою проблематикою цивільного захисту. Молодь
повинна бути підготовлена до самооборони, адже йдеть
ся про загрози, які можуть появитися в будьякий мо
мент. Світ не звільнений від збройних конфліктів. У
безпосередньому нашому сусідстві є багато вогнищ на
пружень, тому про це забувати не можна. Серед гуман
ітарних цінностей значне місце належить і цій проблемі,
тому в менеджерській діяльності належить враховува
ти небезпеки близькі і віддалені. Освіта і виховання в
дусі гуманітарного права може мати превентивне зна
чення для пом'якшення міжнародного напруження, а
наслідку — мирне існування.
Міжнародне гуманітарне право (МРН) є істотною
частиною міжнародного публічного права [2]. Воно пе
редбачає норми, спрямовані на захист в час збройного
конфлікту осіб, які не беруть участі в боротьбі (цивільні
особи), або з тих чи інших причин припинили в ній бра
ти участь (поранені або хворі солдати та ін.). Міжнарод
не гуманітарне право обмежує також застосування ме
тодів і засобів ведення збройних дій, а також захищає
осіб і майно, яким можуть загрожувати наслідки
конфлікт.
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ВАЛЮТНАЯ ВОЙНА
ВСТУПЛЕНИЕ
Согласно "Financial Times Germany", бразильский
министр финансов Гуидо Мантега был первым полити
ком, который произносил внушающее страх слово "Ва
лютная война" (Ohanian/Kaelble 2010). Для того, чтобы
понимать обсуждение войны валют и актуальнаю поли
тику обменного курса, нужно смотреть не только на
больших игроков, таких как США и Китай, а также при
общать к анализу позицию меньших стран, как напр.,
Бразилию. И так по очереди.

показывает, что китайская валюта сильно должна была
ревальвироваться. Хотя юань находился в период с сере
дины 2005 до середины 2008 годов на пути валоризации
(рис. 1), тем не менее, он остановился со стороны китай
цев в свите банкротства Lehman в 2008 году.
Воздействия Количественного ослабления II на от
ношение США — Китай.
С объявлением ФРС (Федеральной резервной систе
мы) для покупки долга правительства США, денежная
база вырастет на дальнейшее $ 600 млрд (количествен
ное ослабление II), Америка взяла на себя недовольство
китайцев. Часто девальвация доллара и дальнейшее со
вершенствование американской конкурентоспособности
рассматривается как причина депрессии. Однако это не
совсем верно, поскольку в то время как доллар обесце
нился по отношению к евро, обменный курс по отноше
нию к китайцам был фиксирован (рис. 1).
Откуда же гнев? Относительно этого нужно осмат
ривать принцип действия денежнополитического импуль
са: повышение монетарной основы ведет при постоянном
денежном мультипликаторе к расширению денежной мас
сы. Если скорость денежного обращения постоянна, то
монетарный импульс в среднесрочной перспективе (Самое
позднее после восстановления экономики в США) мог бы
вести модель к повышению цен (AS / AD модели, нейтраль
ность денег, классическая дихотомия). Таким образом,
инфляция поднялась бы в США. Все же почему это инте
ресует китайцев? Нужно обдумать минимум 2 аспекта.
1. Китайцы держат американские ценные бумаги, но
минированные в долларах США. При цене в размере 1$ за
плитку шоколада китайцы получают 100 плиток шокола
да за 100$. Тем не менее, при цене в размере 2$ за плитку
шоколада они получают только 50 плиток шоколада! Ин
фляция позволяет исчезать стоимость поддержанных
Китаем ценных бумаг в реальных единицах товаров.
2. В фиксированном режиме обменного курса про
блемой является также тема импортированной инфля

АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ОСНОВЕ
БИГLМАК ИНДЕКСА
Если осматривать актуальный БигМак индекс, взя
тый от журнала "The Economist", то получаем в июле
2010 следующую картину: Китайский БигМак стоит
13,2юань, а американский БигМак 3,73$. Учитывая ак
туальный обменный курс 6,78юань/$, китайский Биг
Мак стоит только 1,95$. Естественно, будут говорить:
Ну и что? БигМак — это не торговый продукт. Никто
не купил бы на улицах НьюЙорка холодный, в Китае
произведённый и в США экспортированный БигМак.
На второй взгляд становится очевидным, что как в
американскую, так и в китайскую цену БигМака вхо
дит цены фактора за работу, капитал и землю. Так как в
ресторане МакДональдса работают служащие, нужна
земля, на которой стоит ресторан, и нужно купить фри
тюрницу для картошки фри. Цена БигМака может быть
интерпретирована также как совокупный индекс цен.
Отсюда и название БигМак Индекса.
Если Китай конкурентоспособен при произведении
БигМака, он будет конкурентоспособен также при про
изводстве многих других товаров. В конце концов, это про
являет себя в огромном избытке на производственном ба
лансе. У США есть дефицит на производственном балансе
(Федеральное министерство финансов в 2009). Дефицит на
производственном балансе США значит,
что США экспортирует меньшее количе
Таблица 1. Абсолютный паритет покупательной способности на основе
ство товаров и услуг, чем импортирует, и
цены БигLМака в июле 2010 года
китайские товары частично должны были
Обменнный
Под (-)/
оплачиваться американскими ценными бу
Цена Биг-Мака в
Цена
PPP
курс Для
переоценка(+) по
магами. Американцы все сильнее залеза
Страна
национальной
Биг-Мака
Для
США $
сравнению с
валюте
в$
США $
ют в долги по сравнению с остальным ми
(21.07.2010)
долларом в %
ром. Китайцы складывают ценные бумаги США
3,73$
3,73
в подвале центрального банка.
Бразилия
8,71 реал
4,91
2,33
1,77
+31
Как выглядит уровень обменного Китай
13,2 юань
1,95
3,54
6,78
-48
курса находящийся в равновесии ("кор Дания
28,5 DK
4,90
7,63
5,81
+31
ректный")? Во время курса 13,2 юань/ Евро Зона
3,38 €
4,33
1,10
1,28
+16
3,73$ = 3,54юань/$ китайская цена Биг Россия
71,0 рублей
2,33
19,0
30,4
-38
Мака совпадет с американской ценой
14,5 Гривны
1,84
3,88
7,90
-51
БигМака и паритет покупательной спо Украине
собности был бы соблюден. Таким обра
1,55 латав
2,80
0,42
0,55
-25
зом, юань недооценен, например (3,54 — Латвия
6,78)/6,78 = — 48%. Следовательно, срав
7,30 Литы
2,71
1,96
2,69
-27
нение актуального обменного курса Литва
6,78юань/$ с находящимся в равновесии Эстония
32,0 Кроны
2,62
8,57
12,2
-30
PPP — обменным курсом 3,54юань/$
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нению со многими другими странами. Учитывая эти ас
пекты понятно, почему бразильский политик начал об
щественное обсуждение валютной войны. На этом фоне,
введение ограничений на движение капитала значит, Бра
зилия пытается быть господином настаивающего в стра
ну иностранного капитала (Ohanian / Kaelble 2010).

Рис. 1.

ции (см. Moritz/Stadtmann 2010, с. 15): на основании фик
сированной системы обменного курса китайцы в валют
ном рынке должны скупать доллар, так что их долла
ровые резервы растут. Однако это значит, что, по мень
шей мере, на первом этапе находящаяся в обращении
китайская денежная масса повышается, что может спро
воцировать инфляцию в Китае. Одним из способов пре
дотвращения роста денежной массы является нейтра
лизация денежной массы внутренним компонентом:
китайский эмиссионный банк должен был бы продавать
китайские облигаций в рамках операции на открытом
рынке, чтобы инкассировать избыточные деньги.
Расстроены ли китайцы или действительно серди
ты? Они действительно сердиты: это видно, например,
по тому, что китайское рейтинговое агентство до нача
ла саммита G20 в ноябре 2010 года понизило американ
ские государственные ценные бумаги от АА до А+ (Welt
online 2010). Учитывая, что Китай сидит на горе амери
канских ценных бумаг, они стреляются вместе с тем в
собственное колено. Китай действительно сердит.
Воздействия Количественного ослабления II на от
ношение США — Бразилия.
Теперь к бразильцам: включим индекс БигМака для
анализа конкурентоспособности, например: Бразильс
кий БигМак стоит 8,71 реал, или 4,91$. Тем не менее,
американский БигМак стоит только 3,73$, так что бра
зильская экономика по сравнению с США менее конку
рентоспособно. Реал примерно 31% переоценен. Эта
переоценка еще раз увеличилась в течение последних
месяцев: с июля 2010 по октябрь 2010 доллар обесце
нился на около 5%, 1,77 реал/$ на 1,69 реал/$, что даль
ше сократило бразильскую конкурентоспособность.
Что является причиной валоризации реала? Здесь при
чиной тоже была свободная денежнокредитная полити
ка США. Одним из аспектов является то, что валютная
пара реал/$ в настоящее время активно используется для
так называемых "Carry Trades". Финансовые инвесторы
берут кредит в более низкой процентной ставке в $ и вкла
дывают деньги — после обмена на валютном рынке — в
реал по высокому проценту. Теперь процентный диффе
ренциал между обеими ведущими процентными ставками
составляет больше чем 10 %. Таким образом, поднимают
ся в валютном рынке запросы на реал и предложение на
доллар, что тянет за собой валоризацию реала.
В дальнейшем, по меньшей мере, коротко должна
освещаться относительная конкурентоспособность меж
ду Китаем и Бразилией: Сильный реал по сравнению с
долларом и слабый юань по сравнению с долларом, есте
ственно, подразумевают слишком сильного реала по
сравнению с юань. Китайский БигМак на 60% дешевле,
чем бразильский БигМак. Китай сохранением постоян
ного уровня обменного курса не только улучшает кон
курентную позицию по отношению к США, но и по срав
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В дополнение к отношениям обсуждался также
краткий обзор Швейцарии и Японии. Обе экономики
пытаются влиять на обменный курс интервенциями на
валютном рынке (BMWi 2010). При этом направление
интервенции — та же самая: Закупки доллара, чтобы
укреплять доллар и ослаблять домашнюю валюту. Та
ким образом, японское Министерство финансов вмес
те с банком Японии вмешивалось в середине сентября
2010 с рекордной суммой в размере 2000 млрд иен. Это
было для японцев первой интервенцией с 2004 (FTD 2010,
министерства Японии финансов 2010).
Коечто поставлено на карту: если дело доходит до
гонки обесценения, то он сопровождается, по всей ве
роятности, гонкой инфляции. Следующие ответные
меры могли бы существовать также в непосредственном
обращении к известным торговополитическим "инст
рументам пытки" (Zоlle, Quoten).
Тем не менее, дело не должно до этого доходить: до
сих пор говорилось только об американцах и китайцах.
Всетаки, нужно учитывать, что много американских
предприятий инвестируют в Китае прямыми инвестици
ями. Китайцы, естественно, противоположны так же на
международном уровне на "Шоптуре". Пример: Apples
iPad и iPhone производятся в Китае и поставляется в Ев
ропу, минуя США. Характерная черта международной
торговли состоит как раз в том, что это происходит в
пределах многонациональных корпораций. Эти пред
приятия имеют сильный интерес к свободной торговле
и должны были бы высказываться против вышеназван
ных ограничений.
Литература:
1. Bundesfinanzministerium (BMF) (2009): Leistun
gsbilanzungleichgewichte im internationalen Vergleich:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_89390/DE/
BMF__Startseite/Aktuelles/Monatsbericht__des__BMF/
2009/12/analysenundberichte/b03leistungsbilanz/
node,templateId=renderPrint.html?__nnn=true
2. Bundesministeriums fur Wirtschaft und Technologie
(BMWI) (2010): Schlaglichter der Wirtschaftspolitik,
Monatsbericht November 2010, I. Aktuelle Themen und
Analysen 4. Kurswechsel — Konflikte auf den Devisenmarkten
kоnnten zu Abwertungswettlauf und protektionistischen
Maβnahmen fuhren: http://www.bmwi.de/BMWi/
Navigation/aussenwirtschaft,did=365722.html
3. FTD (2010): Intervention: Japan verkauft 2000 Mrd.
Yen an einem Tag, 16.09.2010: http://www.ftd.de/finanzen/
maerkte/marktberichte/:interventionjapanverkauft
2000mrdyenaneinemtag/50170276.html?mode=print
4. Japanese Ministry of Finance, Foreign Exchange
Intervention Operations (August 30, 2010 — September 28,
2010), Press release 30. September 2010: http://
www.mof.go.jp/english/feio/monthly/100930.htm
5. Moritz, K.H. und G. Stadtmann: Monetare
Auβenwirtschaft, Vahlen Verlag 2. Auflage, 2010.
6. Ohanian, M. und M. Kaelble: Brasilien kann
Kapitalflut kaum stoppen, Financial Times Deutschland
online 24.10.2010.
7. The Economist: Burgernomics — When the chips are
down — The latest Big Mac index suggests the euro is still
overvalued, Jul 22nd 2010: http://www.economist.com/
node/16646178?story_id=16646178
8. Welt online: Chinesische Ratingagentur stuft USA
herab, 10.11.2010: http://www.welt.de/finanzen/article
10849568/ChinesischeRatingagenturstuftUSAherab.html
Стаття надійшла до редакції 09.01.2012 р.

65

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 334

Г. А. Исрафилов,
к. э. н., доцент, директор Центра по подготовке магистров,
Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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ВВЕДЕНИЕ
За годы своего существования кооперативы зарекомен
довали себя как конкурентоспособные предприятия, не ме
нее эффективные, чем иные рыночные структуры. Очевид
ным является тот факт, что на любом уровне — националь
ном и международном, — кооперативное движение вносит
конкретный вклад как в экономическое, так и социальное
развитие. Кооперативы основаны на таких ценностях, как
взаимопомощь, взаимная ответственность, демократия, ра
венство и солидарность. В основе процветания кооператив
ной формы деятельности лежит забота о членах коопера
тивов, а не личная выгода. Во многих странах кооперативы
занимают важное место в сельскохозяйственном и мелком
промышленном производстве, в области сбыта, снабжения,
кредита, предоставлении различных услуг. Благодаря сво
ей гибкости кооперативы отвечают постоянно меняющим
ся потребностям людей даже в сложной экономической,
социальной и политической обстановке. В настоящий мо
мент гражданское общество и деловой мир активно зани
маются созданием новых моделей кооперативов, развити
ем и совершенствованием кооперативных отношений. Коо
перативы достаточно удачно и убедительно демонстриру
ют правило синергизма, — эффект от целого превышает
сумму эффектов составных этого целого. В кооперативе его
члены могут достичь более весомых результатов, чем каж
дый, действуя в одиночку. Кооперативы имеют возможность
адекватно отозваться на вызовы глобализации.
Глобализация экономики является примечательной чер
той современности. Глобализации экономики способство
вал ряд обстоятельств. В условиях глобализации коопера
тивная модель достойно выдерживает испытание на проч
ность. Создаются новые кооперативные предприятия в об
ласти информационных технологий. На первое место в ко
оперативах выходит социальная сфера деятельности: пре
доставляется помощь малоимущим слоям населения, созда
ются новые рабочие места, в работу активно вовлекаются
женщины и молодежь [1; 2].
В Азербайджане, сделавшим первые успешные шаги ин
теграции в новую экономическую систему, с должным пони
манием относятся к развитию кооперации. После восстанов
ления независимости страны начатые широкомасштабные и
фундаментальные реформы охватили все секторы экономи
ки, в том числе и кооперацию. Теперь интересы в области
кооперации более устойчиво регулируется государством, так
как адекватно осмысливается особая роль кооперативов в
сфере экономического и социального развития. В республи
ке в условиях процессов глобализаци и рыночного равития
экономики для развития и перехода кооперативных отноше
ний на новый уровнь имеются все необходимые ресурсы. В
этом направлении уже имеются качественные сдвиги. Сей
час речь идет о ещё лучшем развитии кооперативных отно
шений, создании более благоприятной экономической сре
ды, расширении диверсификации в этой сфере и превраще
нии кооперативного движения в устойчивое и эффективное
явление. Необходимо чтобы кооперация функционировала
во всех секторах экономики, занималась не только перера
боткой и сбытом сельхозпродукции, торговлей, жилищным
строительством, а в большей мере и кредитованием, страхо
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вым и банковским делом, транспортом, широкоассортмент
ным производством товаров, оказывала самые разнообраз
ные социальные услуги [3; 4; 5].
Развитие кооперативных отношений должно носить
системный и необратимый характер. Для дальнейшего все
стороннего развития кооперативных отношений страны
очень важно усилить заботу государства о людях, которые
заняты в этой сфере, разработать новую концепцию по раз
витию кооперативного движения, подготовить и реализо
вать долгосрочные государственные программы в области
кооперации. С целью обеспечения справедливого распре
деления жизненных ресурсов, в основе этой стратегии дол
жна лежать трансформация кооперации в сферу потребле
ния, а также сферы производства и обращения. Одним из
направлений стратегического развития кооперации может
быть применение кооперативных форм для полного обес
печения продовольственной безопасности государства и ре
шения продовольственной проблемы в целом. Именно этим
и обусловлена актуальность нашего исследования.
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Поскольку кооперативное движение существует давно,
то оно, естественно же, попало в поле зрения ученых мира
в целом и Азербайджана в частности. Об этом свидетель
ствует и перечень литературы, помещенный в конце данной
статьи. Со времени публикации перечисленных литератур
ных источников прошло уже несколько лет. Появилась но
вая информация, не подвергшаяся еще научному анализу.
Автор данной статьи приложил усилия к осмыслению но
вых аспектов в кооперативном движении в Азербайджане
и имеет намерения держать в будущем эту важную сферу в
своем поле зрения.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — раскрыть широкому кругу читателей эво
люцию и нынешнее состояние кооперативного движения в
Азербайджане, осветив как достижения, так и существую
щие проблемы и пути их решения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Возникновение кооперационных отношений в Азербай
джане.
В Азербайджане кооперация в классической форме из
давна существовала в основном в аграрном секторе — в об
ластях земледелия и скотоводства. Частично, исходя из этих
принципов, строили свою работу объединяющиеся в малые
группы ремесленники, а также торговцы, связанные с оп
товым снабжением местного рынка и ввозом различных
товаров изза рубежа. Во время первого нефтяного бума,
начавшегося в середине XIX века, на бакинских промыслах
создавались бригады по бурению скважин, которые в ос
новном базировались на кооперативных отношениях. Коо
перативные организации, в некоторой степени соответству
ющие основным принципам кооперации, возникли в 20е
годы прошлого века после образования союзного государ
ства. Они учреждались в основном в сельском хозяйстве в
форме "коопхозов" и "колхозов", а в рыболовном промыс
ле — в формах артелей. Как известно, тогда государство
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широко использовало потребительскую кооперацию для
снабжения населения продовольствием и товарами первой
необходимости. Но с восстановлением независимости рес
публики и проведением земельной реформам эти структу
ры прекратили свое существование. Надо отметить, что,
несмотря на развал СССР, эти формы кооперации до сих
пор все еще существуют в некоторых государствах СНГ. В
Азербайджане единственный колхоз, не регулирующийся
отдельными основами закона, существует в настоящее вре
мя в Исмаилинском районе [4; 6].
В конце 1980х годов прошлого века во времена извест
ной "перестройки" в республике начался второй подъем
кооперативного движения. Многие экономически активные
и умелые люди, расширив свою инициативу, добились ожив
ления даже промысловой кооперации в нефтяном секторе.
Регламентацию этих сдвигов обеспечил принятый в 1988
году "Закон о кооперации" [7]. Расширение этих структур
ных образований было формально направлено на создание
негосударственного сектора. История показала что, учреж
денные в промышленной, строительной и коммунальной
сферах и других секторах экономики, кооперативы в конеч
ном итоге являлись первыми индикатором перехода к ры
ночной экономике. Успешная деятельность ряда таких ко
оперативом привела к обогащению определенного количе
ства людей и была негативно встречена со стороны осталь
ной части населения. Однако, с дальнейшим развитием со
бытий, приводивших к падению советского строя, многие
кооперативы, оставшиеся без привычной финансовомате
риальной поддержки государства, распадались так же быс
тро, как и создавались. Но с восстановлением независимо
сти кооперативное движение страны приобрело новые обо
роты. Часть прежних кооперативов выжила за счет смены
вида деятельности, отойдя от производства в торговопо
средническую сферу. Для начала 1990х годов это был оп
тимальный выход. Торговля — менее рискованный вид дея
тельности, да и оборачиваемость капитала здесь происхо
дит куда быстрее. Затем, во второй половине 1990х годов,
в стране развернулась земельная реформа, и в итоге воз
никло почти 800 тысяч мелких частных хозяйств, занимаю
щихся полунатуральным сельхозпроизводством на неболь
ших участках, но не в контексте кооперативных отношений.
Очередная попытка создания эффективных объединений
сельских производителей и формирования сельских общин
была предпринята десять лет тому назад, когда началась
реализация нескольких, финансируемых международными
донорами, проектов. Здесь, в частности, речь идет о проек
тах "Развитие и кредитование сельского хозяйства" или
"Сельские инвестиции Азербайджана", финансируемых
Всемирным банком, а также правительствами Японии и
Азербайджана. В целом, похожим по назначению этим про
ектам, было выделено порядка $125 млн. Средства были зат
рачены на создание более пяти десятков кредитных союзов,
развитие аграрной инфраструктуры и формирование не
скольких сотен сельских общин в 24 районах страны. Важ
нейшим компонентом этих проектов было создание усло
вий для формирования добровольных товариществ земле
владельцев и водопользователей. В целом, эти проекты но
сили пилотный характер, но тем не менее оказали свое по
зитивное влияние на развитие сельской кооперации [5; 7].
Сегодня в Азербайджане насчитывается 156 коопера
тивов. К сожалению, конечно, это очень мало. Флагманом
кооперативного движения в республике остается Централь
ный союз кооперативов Азербайджана ("Азериттифаг"),
который был создан еще во времена Советского Союза.
"Азериттифаг" активно содействует развитию и укрепле
нию кооперативного движения в республике. Он является
одним из учредителей Ассоциации "Лиги национальных со
юзов кооперативных организаций потребительской коопе
рации — стран Содружества Независимых Государств" [9].
Сейчас азербайджанские кооперативы действует как
рыночные структуры. Новые виды кооперативов находят
ся на стадии становления. Большинство кооперативов по
прежнему действуют в аграрном секторе. Идет процесс их
объединения. Исходя их этого в парламенте республики, —
Милли Меджлисе — с участием специалистов по сельскому
хозяйству разрабатывается проект закона "О сельскохозяй
ственной кооперации", призванный регулировать отноше
ния коллективного землепользования и стимулировать со
здание подобных объединений [7]. Но решение проблем ко
операции на этом не закачивается. В настоящее время коо
перативное движение в республике постепенно, с эволюци
онными тенденциями, охватывает и новые секторы эконо
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мики. В этой тенденции немаловажную роль играют и гло
бализационные процессы, которые ставят многие требова
ния перед кооператорами республики. В данной момент эти
процессы как во всей республике, так и в сфере коопера
ции связаны с вопросом членства Азербайджана во Всемир
ной торговой организации (ВТО). Расчеты таковы, что при
нятие Азербайджана в члены ВТО будет ёще более выгод
ным для развития кооперации. Это обосновано тем, что тра
диционно в Советском Союзе азербайджанская сельхозпро
дукция имела рынки сбыта в России, Украине и других со
юзных республиках. Необходимо принять во внимание, что
эти страны продвинулись в процессе интеграции в ВТО. В
частности, Украина — член ВТО с 2008 года. Россия, оче
видно, станет членом ВТО в обозримом будущем. Прогно
зируется, что с вступлением Азербайджана в эту структу
ру, сельхозпродукция страны может вернуть себе нишу на
рынках этих государств [3]. Поэтому наряду с другими ме
роприятиями, требуется совершенствование законодатель
ной базы и в системе кооперации. С углублением процес
сов глобализации, с расширением рыночных отношений и с
учетом других реалий современности сферу развития коо
перации ожидают глубокие институциональные преобразо
вания. Они внесут свою лепту в выполнение многих обще
ственно важных задач развития кооперации в республике.
Проблемы и тенденции развития кооперативного дви
жения.
В настоящее время в сфере кооперации страны наибо
лее ярко проявляются проблемы, связанные со слабым раз
витием потребительского рынка, который, в свою очередь, в
большой степени зависит от состояния аграрного сектора
экономики. Это обосновано тем, что половина населения
страны проживает в сельской местности и, соответственно,
преимущественно занята работой в аграрном секторе. Зе
мельная реформа, проводимая в республике, сделала каж
дого труженика села хозяином земли. Это способствует раз
витию различных форм семейного подряда и фермерского
хозяйства. Наряду с этими эффективными признаками, воз
никали и определенные трудности. Дефицит техники, семян,
удобрений, нехватка у многих людей предпринимательских
способностей создают препятствия на пути развития сельс
кого хозяйства. Решение многих из этих проблем государ
ство взяло на свои плечи. В республике создано акционер
ное общество "Азерлизинг" по снабжению хозяйств сельс
кохозяйственной техникой. В каждом районном центре по
строены заготовительные пункты и склады для приема и хра
нения сельхозпродукции. Учреждены финансовые и кредит
ные фонды, стимулирующие производство на селе. Однако,
несмотря на принятые шаги, пока не удается в полной мере
решить проблемы повышения урожайности, прибыльности,
расширения хозяйств и эффективности.
Для улучшения потребительского рынка страны прави
тельство республики предпринимает и другие меры. Осо
бое внимание уделяется проблемам развития кооперации.
Реальность такова, что развитие современного сельского
хозяйства в Азербайджане диктует необходимость созда
ния крупных товарных хозяйств и уход от малоземельной,
низкорентабельной и неконкурентоспособной формы хо
зяйствования. Это — мировой тренд, так как сельское хо
зяйство большинства стран мира на современном этапе идет
по пути укрупнения производства, без чего невозможно
пробиться на мировой рынок. Для ответа на вопрос о спо
собах и формах такого укрупнения, требуется хорошо об
думанная концепция, практическое осуществление которой
гарантировало бы быстрый рост производства и достиже
ние европейских стандартов, к которым стремится страна.
Кооперативы как добровольные объединения сельских тру
жеников могут стать одной из основных форм такого ук
рупнения товарного производства. Расширение ассортимен
та предлагаемых товаров, услуг, использование информа
ционных сетей для их реализации, применение наступатель
ной маркетинговой стратегии крупными фирмами значи
тельно сужает поле деятельности потребительской торго
вой кооперации, которая основана на массовом спросе или
спросе на товары повседневного, массового потребления.
Удовлетворение именно этого спроса позволяет им реали
зовать свои экономические преимущества перед капитали
стическими торговыми предприятиями. Индивидуализация
потребностей и спроса предъявляет новые требования к
потребительской кооперации [10; 11].
Зарубежный опыт показывает, что кооперативы очень
быстро приспосабливаются на потребительских рынках и
играют важную роль в решении продовольственной пробле
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мы. Так, например, в США по операциям торговых коопе
ративов реализуется 30% сельскохозяйственной продукции,
в том числе 77% молока, 38% зерна и бобовых злаков. С по
мощью каналов кооперации реализуются 20% продукций
фермерских хозяйств, включая 27% средств производства.
Во Франции доля кооперативов в переработке зерновых
продуктов составляет 70%, в производстве молока — 47%,
в виноделии — 50%, в консервноовощном производстве —
30%. В Японии соответствующие показатели ещё выше. В
этой стране с помощью кооперативов на рынок производ
ственных товаров поступают 55% всей сельскохозяйствен
ной продукции, в том числе 64% — риса, 90% — овощей [5].
Эффективность кооперативов во многом зависит от про
водимой государством экономической политики. Так, напри
мер, в странах, где среди разных слоев населения имеется ос
трые различия в области заработной платы, кооперативы не
смогут нормально функционировать. В Азербайджане также
имеет место проблемы в сфере оптимизации стоимости тру
да. В этом случае необходимо восстановить ранее потерянную
пропорциональность. Минимальную зарплату следует довес
ти до уровня растующей потребительской корзины и прово
дить цикличные индексации в данном направлении [10; 12].
В развитии азербайджанской кооперации важную роль
играет состояние местных рынков и уровень цен. Естествен
но, уровень цен зависит и от самих кооперативов. Но круп
ные производители, которые более свободно действуют на
рынке, диктуют цены. В этом отношении кооперативы с низ
ким конкурентоспособностью вынуждены производить ту
продукцию, которая соответствовала бы рентабельности. С
учетом рыночных цен рентабельности не всегда удаётся
достичь. Ясно, что, в свою очередь, потребители не могут
приобретать товары низкого качества по высоким ценам. С
другой стороны, кооперативы также не могут продолжи
тельно работать с потерями. В этом случае государство, про
водя антимонополистическую политику, расширяя и улуч
шая институциональную среду, создавая бизнесинкубато
ры, открывая кредитные перспективы и другими рычагами,
может регулировать и стимулировать кооперативное дви
жение. Именно поэтому для кооперативов, работающих на
потребительском рынке, необходимо предоставлять широ
кие возможности и самостоятельность.
В развитии кооперативного движения одна из острых
проблем республики связана с улучшением материально
технической базы кооперативов. С другой стороны, чтобы
в меньшей степени зависеть от государственных ресурсов,
кооперативы сами должны смело развивать сырьевое про
изводство для изготовляемых ими товаров.
Очень важно, что кооперативы не являются инструмен
том государственной политики. Основная задача кооператив
ного движения — добиться от правительства такого же отно
шения к кооперативам, как и к другим рыночным структурам.
Это необходимо для создания благоприятных условий разви
тия и роста автономных кооперативов. Исходя из этого, в рес
публике предпринимаются усилия по созданию более благо
приятных условий для быстрого развития малого и среднего
бизнеса, что обострит конкурентную среду в этой сфере. По
требуется задействовать все резервы и преимущества коопе
рации, чтобы устоять и выйти на новые рубежи развития.
Необходимо отметить, что в целом в развитии коопера
тивных отношений в республике немалое значение имеет
пропаганда кооперативной идеи и преимуществ кооператив
ной формы организации хозяйственной деятельности. Очень
важно агитировать за кооперативные ценности и принципы,
отстаивать демократию, социальный прогресс, мир и безо
пасность во всем мире. Поэтому государства, стимулируя
кооперативное движение, параллельно должны активизиро
вать пропагандискую деятельность в этом направлении. Так
же важно создание необходимых условий для обучения и пе
реподготовки членов и персонала кооперативов в образова
тельных учреждениях, системах самой кооперации.
Проведенный анализ состояния и развития кооперации
в Азербайджане позволяет сделать принципиальный вывод
о том, что в основе негативных процессов, характерных для
кооперации, лежит отсутствие значительного количества
заинтересованных, эффективных собственников. Коопера
тивные формы организации имманентно присущи рыноч
ной экономической системе и могут эффективно действо
вать именно в рыночной экономической среде. При этом
следует помнить о том, что хозяйственная деятельность
кооперативов достигает наибольшей эффективности в слу
чае объединения людей с целью решения жизненно важных
проблем, которые иначе решить крайне затруднительно. По
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этому принципиальным вопросом успешного развития ко
оперативного движения республике является поиск и вы
явление именно этих проблем.
ВЫВОДЫ
Результаты проведённого анализа показывают, что раз
витие кооперативных отношений играет важную роль в фор
мировании социально ориентированной экономики страны.
Необходима разработка стратегии развития кооперативно
го движения страны. В основе разработки такой стратегии
должна лежать основополагающая истина: сохранение коо
перации — не самоцель, кооперативная форма организации
— лишь средство достижения цели, используемое людьми для
улучшения своего социальноэкономического положения.
Кооперативные формы самоорганизации людей возникают
там и тогда, где и когда появляется жизненная необходимость
в ней, когда люди не могут решить проблемы своей жизнеде
ятельности самостоятельно или при помощи государства.
Выявление этой необходимости является основополагающим
при разработке стратегии развития национального коопера
тивного движения. Основополагающими этой стратегии и
новыми приоритетами в развитии кооперативных отношений,
на наш взгляд, являются следующие:
— разработка государственных программ в сфере раз
вития кооперации, пропаганда кооперативной идеи и пре
имуществ кооперативной формы хозяйствования, обучение
и переподготовка кадров;
— развитие кооперативных отношений и расширение са
мостоятельности кооперативов улучшение институциональ
ной среды и усовершенствование нормативноправовой базы;
— укрепление материальнотехнической базы, содей
ствие созданию и организации деятельности обслуживаю
щих кооперативов сельскохозяйственных товаропроизво
дителей;
— использование антимонополистических рычагов с
целью оптимизации стоимости труда и регулированию уров
ня цен на местном рынке;
— стимулирование кооперативной диверсификации для
того, чтобы кооперативы занялись новыми направлениями
деятельности (наука и образование, информационные тех
нологии, услуги консалтинга и др.);
— содействие созданию союзов кооперативов различ
ных видов.
С целью более успешного и устойчивого обеспечения
развития кооперативных отношений необходимо создать
предпосылки и условия для формирования широкой сети
всевозможных кооперативов по решению продовольствен
ной проблемы, при рациональном использовании матери
альнотехнических, трудовых и финансовых ресурсов.
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1. Роль контроллинга в процессе реструктуризации
предприятия.
Важнейшей задачей для современных предприятий яв
ляется необходимость "продержаться на плаву", обеспе
чить относительно стабильное развитие до лучших времен,
стараясь при этом обеспечить свою инвестиционную при
влекательность. Политика относительно стабильного фи
нансового управления представляет собой часть общей
финансовой дестабилизации и "включения" механизмов,
обеспечивающих выход предприятий к стабильному раз
витию. Реализация этой политики включает в себя осуще
ствление постоянного контроллинга состояния предпри
ятия с целью раннего обнаружения признаков нарушения
его стабильной работы. Особенно существенной является
разница при решении задач контроллинга, связанных с по
строением системы учета. Согласно американской концеп
ции, к конроллингу относятся не только задачи внутрен
него (управленческого) учета, но и задачи внешнего (бух
галтерского) учета. В центре же немецкой концепции кон
троллинга стоит внутренний учет в своих различных фор
мах: плановый, документальный, контрольный. Внешний
же учет, напротив, не входит в сферу контроллинга [1].
Существуют определенные причины, влияющие на ре
шение руководства о необходимости создания системы
контроллинга на предприятии: постоянное ухудшение ос
новных показателей эффективности финансовохозяй
ственной деятельности предприятия, неудовлетворен
ность информацией, предоставляемой в рамках существу
ющих методик планирования, калькуляции и анализа зат
рат, наличие существенных разногласий относительно вы
полняемых функций и отсутствие согласованности их дей
ствий и взаимосвязи, замыкание и умышленное сокрытие
информации, менеджерами среднего и высшего звена, от
сутствию точности расчета и анализа важных аналитичес
ких показателей, отсутствие обратной связи между руко
водящим составом и работниками.
Однако, разработке и внедрению системы контроллин
га должен предшествовать целый ряд взаимосвязанных
последовательных проектов по реорганизации системы уп
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равления на предприятии и внедрение контроллинга не
простая задача, связанная с множеством трудностей.
Таким образом, целью создания системы контроллин
га предприятия является обеспечение методической и ин
формационной поддержки подготовки принятия решений
по ключевым финансовоэкономическим вопросам выс
шим руководством и менеджерами среднего звена пред
приятия на основе оперативного стратегического анали
за и прогноза финансовых и экономических показателей.
Это подразумевает постоянное проведение прогнозиро
вания, мониторинга, контроля, анализа и корректировки
деятельности предприятия и его подразделений, предос
тавляемых продуктов и услуг, обслуживаемых клиентов,
состояния рынков и условий конкуренции на них.
Рассмотрим более подробно количественный подход
к прогнозированию трудностей предприятия. Одна из про
стейших моделей прогнозирования вероятности банкрот
ства — двухфакторная модель, которая основывается на
двух ключевых показателях (например, показатель теку
щей ликвидности и показатель доли заемных средств), от
которых зависит вероятность банкротства предприятия.
Эти показатели умножаются на весовые значения коэф
фициентов, найденные эмпирическим путем, и результа
ты затем складываются с некой постоянной величиной
(const), также полученной тем же (опытностатистичес
ким) способом. Если результат оказывается отрицатель
ным, вероятность банкротства невелика. Положительное
значение указывает на высокую вероятность банкротства.
Однако данный показатель рассчитан на зарубежные
компании, поэтому следует иметь в виду, что в нашей стра
не иные темпы инфляции, иные циклы макро и микроэко
номики, а также другие уровни фондо, энерго и трудо
емкости производства, производительности труда, иное
налоговое бремя. В силу этого невозможно механически
использовать приведенные выше значения коэффициен
тов в наших условиях. Однако саму модель, с числовыми
значениями, соответствующими реалиям азербайджанско
го рынка, можно было бы применить, если бы отечествен
ные учет и отчетность обеспечивали достаточно предста
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вительную информацию о финансовом состоянии пред
приятия. Рассмотренная двухфакторная модель не обес
печивает всестороннюю оценку финансового состояния
предприятия, а потому возможны слишком значительные
отклонения прогноза от реальности. Для получения более
точного прогноза американская практика рекомендует
принимать во внимание уровень и тенденцию изменения
рентабельности проданной продукции, так как данный по
казатель существенно влияет на финансовую устойчивость
предприятия. Это позволяет одновременно сравнивать
показатель риска банкротства (С1) и уровень рентабель
ности продаж продукции. Если первый показатель нахо
дится в безопасных границах, и уровень рентабельности
продукции достаточно высок, то вероятность банкротства
крайне незначительная.
Другая модель — коэффициент Альтмана (индекс кре
дитоспособности). Индекс кредитоспособности построен
с помощью аппарата мультипликативного дискриминант
ного анализа (Multiplediscriminant analysis — MDA) и по
зволяет в первом приближении разделить хозяйствующие
субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов. Ин
декс Альтмана представляет собой функцию от некото
рых показателей, характеризующих экономический потен
циал предприятия и результаты его работы за истекший
период. Однако при внимательном его изучении видно, что
он составлен некорректно, так как согласно этой форму
ле, предприятия с рентабельностью выше некоторой гра
ницы становятся полностью "непотопляемыми". В азер
байджанских условиях рентабельность отдельного пред
приятия в значительной мере подвергается опасности вне
шних колебаний. Повидимому, эта формула в наших ус
ловиях должна иметь менее высокие параметры при раз
личных показателях рентабельности.
Четырехфакторная прогнозная модель была предло
жена британским ученым Таффлером (Taffler) в 1977 г., при
разработке которой был использован следующий подход:
при использовании компьютерной техники на первой ста
дии вычисляются 80 отношений по данным обанкротив
шихся и платежеспособных компаний. Затем, используя
статистический метод, известный как анализ многомерно
го дискриминанта, можно построить модель платежеспо
собности, определяя частные соотношения, которые наи
лучшим образом выделяют две группы компаний и их ко
эффициенты. Такой выборочный подсчет соотношений яв
ляется типичным для определения некоторых ключевых
измерений деятельности корпорации, таких как прибыль
ность, соответствие оборотного капитала, финансовый
риск и ликвидность. Объединяя эти показатели и сводя их
соответствующим образом воедино, модель платежеспо
собности производит точную картину финансового состо
яния корпорации.
PASкоэффициент — это просто относительный уро
вень деятельности компании, выведенный на основе ее Z
коэффициента за определенный год и выраженный в про
центах от 1 до 100. Например, PASкоэффициент, равный
50, указывает на то, что деятельность компании оценива
ется удовлетворительно, тогда как PASкоэффициент, рав
ный 10, свидетельствует о том, что лишь 10% компаний на
ходятся в худшем положении (неудовлетворительная си
туация). Итак, подсчитав Zкоэффициент для компании,
можно затем трансформировать абсолютную меру финан
сового положения в относительную меру финансовой де
ятельности. Другими словами, если Zкоэффициент может
свидетельствовать о том, что компания находится в рис
кованном положении, то PASкоэффициент отражает ис
торическую тенденцию и текущую деятельность на перс
пективу.
Сильной стороной такого подхода является его спо
собность сочетать ключевые характеристики отчета о при
былях и убытках и баланса в единое представительное со
отношение.
В качестве примера можно привести рекомендации Ко
митета по обобщению практики аудирования (Великобри
тания), содержащие перечень критических показателей
для оценки возможного банкротства предприятия. Кова
лев В.В., основываясь на разработках западных аудиторс
ких фирм и преломляя эти разработки к отечественной
специфике бизнеса, предложил следующую двухуровне
вую систему показателей. К первой группе относятся кри
терии и показатели, неблагоприятные текущие значения
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или складывающаяся динамика изменения которых сви
детельствуют о возможных в обозримом будущем значи
тельных финансовых затруднениях, в том числе и банк
ротстве. К ним относятся: повторяющиеся существенные
потери в основной производственной деятельности, пре
вышение некоторого критического уровня просроченной
кредиторской задолженности, чрезмерное использование
краткосрочных заемных средств в качестве источников
финансирования долгосрочных вложений, устойчиво низ
кие значения коэффициентов ликвидности, хроническая
нехватка оборотных средств и другие, критерии и показа
тели, неблагоприятные значения которых не дают осно
вания рассматривать текущее финансовое состояние как
критическое. Вместе с тем, они указывают, что при опре
деленных условиях или непринятии действенных мер си
туация может резко ухудшиться.
Что касается критических значений этих критериев,
то они должны быть детализированы по отраслям и подо
траслям, а их разработка может быть выполнена после на
копления определенных статистических данных.
2. Концессия в Азербайджанской Республики.
Грандиозные процессы рыночного трансформирова
ния, развернувшиеся на постсоветском пространстве,
объективно обусловили становление и развитие в целом
ряде переходных стран такого важнейшего рыночного ре
гулятора, как институт экономической несостоятельно
сти, представляющий собой весьма эффективный меха
низм своеобразного "естественного" отбора перспектив
ных предприятий и отбраковки тех из них, в услугах ко
торых общество в принципе не нуждается. Однако прак
тика показывает, что процессы становления данного ин
ститута во многих переходных странах проходят далеко
неоднозначно и вызывают много достаточно справедли
вой критики.
Формальный отсчет времени существования институ
та антикризисного управления в Азербайджанской Рес
публики начался с 1996 г., когда была принята первая вер
сия закона о банкротстве в связи с стабилизацией инф
ляционных процессов. Сформированная на основе этого
закона национальная система экономической несостоя
тельности оказалась крайне эффективной, поскольку, по
мнению специалистов в сфере антикризисного управле
ния, данный законодательный акт был принят своевре
менно.
Процессы экономических трансформаций, происходя
щих в странах бывшего СССР, показывают серьезную пе
реоценку ценностей практически во всех сферах хозяй
ствования. Особенно наглядны и противоречивы эти про
цессы в управлении госсобственностью. Унаследованные
от советской системы методы хозяйствования, в частно
сти в сфере государственных и муниципальных ресурсов,
не позволяют быстро и эффективно войти в режим совре
менного функционирования управленческого механизма.
Поэтому повсеместно можно наблюдать использование
прямых методов управления экономикой и ее института
ми. В настоящий момент развитие переходных экономи
ческих систем в постсоветских странах требует примене
ния имманентных условиям этого периода механизмов уп
равления. Одним из них является механизм концессион
ного управления государственной и муниципальной соб
ственностью. Концессии, в своей современной трактовке,
являются эффективным методом частнохозяйственного
использования потенциала госсобственности, не нарушая
при этом общественного интереса и прав собственности
концедента (государства или муниципального образова
ния). Концессия имеет широкое распространение в мире.
В 1980е годы более чем в 120 странах законодательство
предусматривало предоставление концессий [1]. Концес
сионный механизм нашел широкое применение в таких
странах, как Германия, Франция, Италия, и даже в стра
нах со слаборазвитой экономикой.
В международном понимании "концессия" включает в
себя все характеристики договора аренды государствен
ного или муниципального предприятия как имуществен
ного комплекса, но накладывает на организациюконцес
сионера дополнительные обязательства в области капи
таловложений, необходимых для оговоренного расшире
ния производства или увеличения мощностей для замены
основных фондов [2]. Таким образом, концессионный ме
ханизм является формой разгосударствления экономики
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государства, альтернативной таким методам, как прива
тизация, аренда государственного имущества, государ
ственный заказ.
Схематически можно представить, что существует че
тыре структурные единицы концессионных отношений: го
сударство (или муниципалитет), концессионероператор,
непосредственно предприятие государственной или муни
ципальной формы собственности (объект концессии) и по
требители (граждане). Базовым условием существования
концессии является концессионный договор — главный
документ, обеспечивающий защиту интересов сторон, эф
фективность функционирования концессии. Создание
концессионного договора, отвечающего этим требовани
ям, обеспечивается законодательными актами в области
управления государственной и муниципальной собствен
ностью.
В 2000 г. в Азербайджанской Республики введена в дей
ствие обновленная версия закона о банкротстве — Закон
Азербайджанской Республики "Об экономической несо
стоятельности (банкротстве)", в котором существенно из
менены концептуальные основы большинства категорий,
определяющих сущность института антикризисного уп
равления. За время его действия в Азербайджанской Рес
публики налажена подготовка специалистов по антикри
зисному управлению, ежегодно в хозяйственных судах
рассматривается свыше 100 дел и даже имеются отдель
ные случаи успешной санации предприятий. Однако осу
ществленный нами анализ современного состояния отече
ственной системы экономической несостоятельности по
зволяет сделать вывод о том, что она также нуждается в
дальнейшем совершенствовании.
Так, за время действия этого закона о банкротстве чис
ло убыточных предприятий в Азербайджанской Респуб
лики уменшилось почти в 2 раза. О темпах нарастания кри
зиса азербайджанской экономики свидетельствует тот
факт, что в настоящее время в Азербайджанской Респуб
лики уже нет убыточных предприятий, причем наблюда
ется ярко выраженная тенденция опережения темпов ро
ста выручки над темпами роста затрат, особенно прибыли
многочисленных открывшихся новых предприятий. Все это
позволяет сделать вывод об эффективности института ан
тикризисного управления в Азербайджанской Республи
ки.
Одним из важнейших направлений реформирования
азербайджанского законодательства об экономической
несостоятельности (главным образом в целях снижения
его радикально продебитороской направленности), по на
шему мнению, должно стать решение ряда проблем тео
ретикометодологического характера, прежде всего, в
сфере толкования таких основополагающих категорий как
банкротство, экономическая несостоятельность и непла
тежеспособность. Как известно, азербайджанское зако
нодательство определяет экономическую несостоятель
ность (банкротство) как устойчивую или приобретающую
устойчивый характер неплатежеспособность, признанную
хозяйственным судом или правомерно объявленную самим
должником [3, c. 1]. При этом под неплатежеспособнос
тью предлагается понимать неспособность должника вы
полнить платежные обязательства, т.е. погасить денежные
обязательства и произвести обязательные платежи [3, c.
1].
Необходимость выявления устойчивой неплатежеспо
собности требует проведения достаточно глубокого фи
нансовоэкономического анализа деятельности предпри
ятия за относительно длительный период, что заметно ос
ложняет задачу кредитора по возврату ресурсов, посколь
ку для него на момент подачи заявления о банкротстве дол
жника ситуация является неопределенной. Кроме того,
процесс объявления азербайджанского предприятия по
тенциальным банкротом сам по себе достаточно сложен и
слагается из трех этапов. На втором этапе диагностиру
ется ситуация устойчивой неплатежеспособности долж
ника в том случае, если он демонстрирует свою неплате
жеспособность в течение 4х кварталов, предшествующих
дате анализа.
Особенно трудно (практически невозможно) обанкро
тить в Азербайджанской Республики государственное
предприятие. Так, из множества дел по банкротству 90%
приходится на частные фирмы и лишь чуть более 9% дел
— на государственные предприятия и организации с до
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лей государства в уставном фонде, хотя именно эти пред
приятия, как правило, имеют худшие показатели рента
бельности (за исключением предприятий нефтегазовой
промышленности). Кроме того, доля неплатежеспособных
государственных предприятий прочно закрепилась на
уровне выше 60% от их общего количества, причем 2/3 из
них — неплатежеспособны уже более года. Все это явля
ется прямым следствием того, что многие изначально вос
принимали институт банкротства всегонавсего как инст
румент очищения реестра организаций от фирм однодне
вок и средство борьбы с недобросовестными субьектами
частного сектора.
Требует значительного усовершенствования действу
ющая методика анализа финансового состояния предпри
ятийдолжников, в том числе и по причине перехода бух
галтерской деятельности на международный план счетов.
По мнению целого ряда специалистов, именно выручка яв
ляется одним из наиболее важных показателей в услови
ях системного кризиса, поскольку она наиболее полно ин
тегрирует в себе информацию о деятельности фирмы в
таких сферах, как производство, маркетинг, качество и
конкурентоспособность продукции, квалификация персо
нала и т.д. [4, с. 95].
Существенному совершенствованию должен быть под
вергнут такой элемент национальной системы банкротства
как институт антикризисных (внешних) управляющих.
Прежде всего, необходимо предусмотреть механизм стра
хования их ответственности за сознательное или неумыш
ленное причинение ущерба участникам процесса по делу
о банкротстве.
Очень много претензий вызывает существующая в
Азербайджанской Республики мотивация деятельности
внешних управляющих, поскольку их вознаграждение ус
танавливается за каждый месяц осуществления ими своих
полномочий [3, c. 75]. Повременная оплата труда антикри
зисных управляющих стимулирует их к затягиванию про
цедур банкротства. Так, например, практика санации це
лого ряда предприятий убедительно доказала, что "вне
шние управляющие имеют законные основания получать
заработную плату на протяжении полутора лет без заин
тересованности в поиске стратегического инвестора и спо
собов эффективной работы" [5, с. 215]. Изучавшие этот
аспект совершенствования национальной системы банк
ротства специалисты полагают, что "необходимы другие
стимулы работы управляющих в процедуре банкротства и
переориентация их на антикризисное управление с полу
чением вознаграждения в процентах от чистой прибыли
предприятия, прошедшего процедуру финансового оздо
ровления" [5, с. 216].
Итак, отечественная и зарубежная практика, опыт и
мнения специалистов в сфере антикризисного управления,
необходимость включения Азербайджанской Республики
в мировое экономическое сообщество, а также углубле
ние интеграциоонных процессов настоятельно требуют не
уклонного совершенствования всех элементов азербайд
жанской национальной системы экономической несосто
ятельности. В том, что необходимость такого трансфор
мирования периодически назревает, нет ничего особенно
го. Важно, чтобы эта система всегда соответствовала из
меняющимся экономическим реалиям и максимально эф
фективно выполняла свое предназначение по преодолению
кризисных явлений, как на конкретных предприятиях, так
и в национальной экономике в целом.
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АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ БЕДНОСТИ В СИСТЕМЕ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
В статье через призму сокращения бедности показана необходимость выработки нового подхода к
социальной поддержке населения, основу которой составляет принцип адресности. На основе данных
двух социологических опросов, а также информационной базы о получателях адресной социальной поB
мощи выявлены характерные особенности социальноBдемографического профиля бедных семей как в
масштабе страны, так и по отдельным районам, послужившие основой для выработки программ социB
альной реабилитации, направленных на предоставление возможностей самостоятельного выхода домоB
хозяйств из рядов бедных.
This article showed the necessity for the preparation of a new approach the core of which is based on of the
principle of targeted ness in the area of social protection of population from the viewpoint of poverty alleviation.
Based on the information of the conducted two sociological inspections, and also the data base of beneficiaries
of the targeted social aid aid, social demographical profile peculiarities have been made clear for the poor families
both in the country and separate districts. These peculiarities provided the basis for the preparation of social
rehabilitation programs which assist the family households to get rid off poverty.
Ключевые слова: бедность, риск бедности, факторы бедности, адресная социальная помощь, социально!
демографический состав семьи.
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Политический кризис, создавшийся в конце 80х, нача
ле 90х годов прошлого века в пространстве СССР, привел
к распаду страны и образованию на месте бывших союзных
республик самостоятельных государств. Период перехода
Азербайджана от плановой экономической системы к ры
ночной, также как и для других постсоветских республик,
сопровождался тяжелыми экономическими, политически
ми и социальными потрясениями. Становление рыночных
механизмов в условиях экономического спада и отсутствия
эффективной системы управления социальными процесса
ми неизбежно привели к обострению многих социальных
проблем, наиболее острыми из которых стали большие мас
штабы бедности, дифференциация доходов населения и
рост социального неравенства.
Достигнутая за годы независимости политическая и
макроэкономическая стабильность и принятые государ
ством законы, указы и целенаправленные мероприятия и
программы способствовали проведению широкомасштаб
ных экономических реформ и сделали возможным выдви
жение проблемы сокращения бедности на уровень главной
цели социальноэкономической политики государства [1].
Необходимость адаптации существующей системы со
циальной защиты к условиям экономического неравенства
и возникшей социальной дифференциации, направление
ограниченных бюджетных ресурсов на помощь самым нуж
дающимся, невозможность решения проблемы бедности
традиционными методами предопредели выработку новых
подходов к социальной поддержке населения [2]. В этой
связи в основу социальных реформ был положен принцип
предоставления социальной помощи преимущественно в
адресной форме и лишь тем домохозяйствам, уровень до
ходов которых ниже официально установленной государ
ством границы бедности.
Юридическая база ориентации социальной помощи на
наиболее малоимущее население определена принятием
Закона Азербайджанской Республики "О прожиточном
минимуме" [3], в котором установлена структура минималь
ной потребительской корзины, позволившая рассчитать ПМ
в стране. Согласно Закону "О прожиточном минимуме" в
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качестве официального индикатора бедности рассматрива
ются численность и доля населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума. Уровень ПМ по основным
социальнодемографическим группам населения ежегодно
утверждается совместно с госбюджетом и предоставляет
основание для выработки механизма адресности соци
альных пособий.
Основные принципы адресной социальной помощи оп
ределены в другом новом Законе Азербайджанской Рес
публики "Об адресной социальной помощи", вступившем
в силу 21 октября 2005 г., в соответствии с которым объек
том государственной адресной социальной помощи явля
ется домохозяйство [4]. Семьей (домохозяйством) призна
ются лица, связанным родством, совместно проживающие,
ведущие совместное домашнее хозяйство и имеющие об
щий бюджет. Если малоимущий гражданин проживает от
дельно и имеет свой бюджет, то он рассматривается как
отдельная семья. В соответствии с Законом "Об адресной
социальной помощи" получателями адресного социально
го пособия являются малообеспеченные семьи (домохо
зяйства), среднедушевой доход которых по независящим
от них причинам ниже величины критерия нуждаемости.
Величина критерия нуждаемости зависит от уровня про
житочного минимума и составляет определенный процент
последнего. Семья считается бедной, если ее денежные до
ходы в расчете на одного человека ниже критерия нужда
емости.
Что касается величины адресной социальной помощи,
то, как правило, она не имеет какоголибо определенного
установленного размера, а рассчитывается и назначается в
зависимости от материального положения каждой семьи в
отдельности. Каждой семье (домохозяйству), получившей
статус "нуждающейся", назначается и выплачивается посо
бие в размере, определяемом разницей между критерием
нуждаемости этой семьи и ее общим доходом. В соответ
ствии с внесением дополнений и изменений в Закон "Об ад
ресной социальной помощи" адресная социальная помощь
выплачивается в течение одного года. Чем больше дефицит
среднего семейного дохода относительно критерия нужда
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Таблица 1. Доля получателей АСП относительно общего количества населения страны
По стране
Общая числ.
населения млнчел.
нач.2010 г.
В проц. (%)
Получающие АСП % от населения
Общестрановое и
региональное соотношение
Женщины среди
бенефиц. АСП - %

8997,4

Губинский
район
153,5

Масаллинский район
199,1

Исмаиллинский район
79,9

Шекинский
район
171,8

Низаминский
район
179,4

Шамкирский
район
192,9

Город

Село

Город

Село

Город

Село

Город

Село

Город

Село

Город

Село

Город

Село

8997,4

153,5

199,1

79,9

171,8

179,4

192,9

8997,4

153,5

199,1

79,9

171,8

179,4

192,9

5,52

50,9%

5,1

8,2

10,7

5,7

4,3

3,7

-0,42

1,16

5,18

0,18

-1,22

-1,82

48,7

51,4

50,4

53,0

45,0

49,4

емости, тем больше будет сумма адресной социальной по
мощи.
По мере стабилизации экономики и расширения доход
ной базы госбюджета планируется постепенно приблизить
критерий нуждаемости к прожиточному минимуму.
Официально внедрение системы адресной социальной
помощи в Азербайджане начато в июле 2006 года. За истек
ший период наблюдалась следующая динамика критерия
нуждаемости относительно прожиточного минимума (ПМ):
в 2006г. — 51,7% от уровня ПМ, в 2007 г. — 58.6%, в 2008 г.
— 71.4%, в 2010 г. — 74.7%, а к концу 2011 г. ожидается 78.9%.
Как видно из приведенных данных, величина критерия нуж
даемости постепенно приближается к прожиточному ми
нимуму. Реализация мер политики по сокращению беднос
ти способствовала снижению уровня последней с 49% в 2001
до 9,0% в 2010 г.
За два с половиной года после внедрения в Азербайд
жане системы адресной социальной помощи (АСП) после
дняя постоянно совершенствуется. С целью оперативного
сбора информации о претендентах на получение АСП и ав
томатического расчета величины адресной социальной по
мощи, создания и ведения информационных баз о нуждаю
щихся, контроля ежедневных назначений по каждому ре
гиону, формирования информационного взаимодействия
центров социальной защиты населения как по вертикали,
так и по горизонтали, оперативной выработки разного рода
аналитической информации по малоимущим гражданам,
принятия согласованных решений по совершенствованию
АСП разработано соответствующее программное обеспе
чение и создана корпоративная сеть, связывающая все ре
гиональные центры социальной защиты республики с цент
ральным аппаратом Министерства труда и социальной за
щиты населения, и ежедневно пополняется единая общена
циональная информационная база данных о получателях
АСП.
Для определения степени социального влияния адрес
ной социальной помощи, оптимизации финансовых ресур
сов, выделенных на адресные пособия, и их ориентации на
наиболее нуждающихся, совершенствования адресной со
циальной политики в направлении изыскания путей умень
шения пассивнораспределительных форм поддержки бед
ного населения с одновременным усилением активных
форм, предоставляющих возможность для самостоятельно
го выхода домохозяйства из рядов бедных, большой инте
рес представляет анализ информационной базы данных о
получателях АСП, результаты социологических обследова
ний по выявлению эффективности адресной социальной по
мощи.
При этом следует учесть тот факт, что постепенное
приближение величины критерия нуждаемости к уровню
прожиточного минимума обусловливает также рост числа
получателей АСП. Поэтому анализ и выявление социаль
нодемографических особенностей получателей адресной
социальной помощи, определение социальнодемографи
ческого профиля малообеспеченного населения как в целом
по стране, так и в региональном разрезе может использо
ваться: 1) для выявления причин, порождающих феномен
бедности; 2) взаимосвязи между бедностью и социально
демографическим составом семьи; 3) идентификации семей,
имеющих право на пособие по нуждаемости; 4) оценки со
циальнодемографической дифференциации по различным
регионам. С другой стороны, такой анализ дает информа
цию для поддержки принятия управленческих решений по
дальнейшему совершенствованию системы адресной соци
альной помощи.
Для оценки социальнодемографического профиля
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бедности в качестве источников информации использова
ны: a) официальные данные Государственного Комитета по
статистике Азербайджанской Республики за 2010 г. [5]; b)
информационная база данных о получателях адресной со
циальной помощи Министерства труда и социальной защи
ты населения (состояние на 01 декабрь 2010 г. [6]); c) дан
ные двух социологических обследований, проведенных со
трудниками Научноисследовательского и учебного цент
ра по труду и социальным проблемам Министерства труда
и социальной защиты населения: 1) по выявлению эффек
тивности адресной социальной помощи в шести районах
страны; 2) по анализу возможностей перехода от адресной
социальной помощи к социальной реабилитации в трех пи
лотных районах Азербайджана.
Согласно указанным источникам информации в целом
по стране городское население составляет 53,1% от общего
числа населения, а доля сельского населения — 46,9%. Сре
ди обследуемых в двух социологических опросах районов
пять являются преимущественно сельскими, а один городс
ким. Из них три района выбраны в качестве пилотных (Гу
бинский и Исмаиллинский районы со значительным преоб
ладанием сельского населения и Низаминский район г. Баку,
состоящий только из городского населения). Как видно из
табл. 1, на 1 декабря 2010 г. в Азербайджане адресную со
циальную помощь получали 5,52% населения (табл.1).
Сравнительный анализ числа получателей АСП в реги
ональном и национальном разрезах показал, что удельный
вес бенефициариев АСП относительно количества общего
населения в региональном разрезе значительно колеблется
в зависимости от района. Так, в Губинском и Шекинском
районах эта пропорция соблюдается (5,1% и 5,7%). В Ма
саллинском районе соотношение бенефициариев АСП от
носительно общего количества населения в данных райо
нах по сравнению со средним показателем по стране в це
лом на 1,16% больше, в Исмаиллинском районе почти в два
раза превосходит средний общестрановой показатель. В
Шамкирском и Низаминским районах, наоборот, количе
ство получателей АСП значительно ниже указанного пока
зателя (1,22% и 1,82%). Приведенные данные наглядно де
монстрируют региональные различия в уровне бедности,
связанные с географическим расположением региона, его
ландшафом, социальноэкономическим развитием, типом
наиболее распространенной экономической деятельности
и свидетельствуют о том, что риск попадания в число бед
ных в сельских домохозяйствах выше. Это связано с низ
ким уровнем средней заработной платы в сельском хозяй
стве, ее высокой дифференциацией, нестабильными разме
рами доходов, зачастую связанными с такими рисками, как
неблагоприятные погодные условия, биологические факто
ры, слабая реализация выработанной сельскохозяйствен
ной продукции, несовершенство методологии подсчета ре
альных доходов с сельскохозяйственных угодий и приуса
дебных участков, трудности в обработке земли вследствие
нехватки или отсутствия необходимой техники, слабая пло
дородность почвы и, соответственно, низкая урожайность
пашни и т.п.
В наиболее общем виде профиль бедности в Азербайд
жане представлен двумя основными группами населения —
это работающие бедные и уязвимые группы населения, тра
диционно представляющие профиль бедности. К категории
работающих бедных относится часть населения с низкой за
работной платой. Довольно часто ситуация усугубляется
тем, что они являются членами семей с высокой иждивен
ческой нагрузкой. Исследование зависимости количествен
ного состава и работающего члена семьи по шести районам
Азербайджана среди 849 семей с общим количеством чле
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нов семьи 3554 человек показал, что се
Таблица 2. Количественный состав семьи и число работающих
мьи, в источники доходов которых вхо
среди его членов
дит заработная плата (наряду с пенси
ями, пособиями, стипендиями и пр.), со
ставляют 24,6%. Это может свидетель
ствовать, с одной стороны, о низком
уровне последней, с другой стороны, о
большой иждивенческой нагрузке в се
мье. При этом, как видно из табл. 2, в
32,3% семей, состоящих из 3 человек,
42,7% семей — из 4х человек, 41,4% се
мей — из 5ти и 42,5% семей — из 6ти и
более работает всего один член семьи,
а число семей с двумя работающими
членами при наличии такого же коли
чественного состава незначительно.
Среди семей, состоящих из 6 и более человек,
Таблица 3. Категории бенефициариев АСП в разрезе
57,9% приходится на долю семей с 6ю членами,
принадлежности членов семьи к уязвимым демографическим
18,8% — это семьи из 7ми человек, 11,3% — с 8ми
группам населения
человек. Остальные 12% составляют семьи, коли
чественный состав которых меняется от 9 до 14 че
ловек.
Однако, при наличии такой высокой иждивен
ческой нагрузки количество работающих в этих се
мьях составляет преимущественно 1—2 человека.
Повышенный риск бедности в таких семьях, как
правило, связан с воздействием нескольких факто
ров. Это, прежде всего, многодетность, ограничи
вающая возможности занятости женщинматерей,
наличие в таких семьях иждивенцев (обычно роди
телипенсионеры или инвалиды с низким уровнем
пенсий), низкий уровень заработной платы трудо
способных членов семьи. Все эти факторы оказы
вают отрицательное воздействие на бюджет семьи.
Следует отметить, что семьи, состоящие из 6 и бо
лее членов, в основном проживают в сельских рай
онах. Хотя риск попадания в ряды бедных работа
ющих значительно меньше, тем не менее они составляют оп щинами низкооплачиваемые рабочие места; малый трудо
ределенную часть (в данном случае 1/4) бедных.
вой стаж, связанный с тем, что многие женщины впервые
Интересен тот факт, что бедность в достаточной боль приступают к трудовой деятельности после достижения их
шой степени зависит от уровня образования. Так, среди по детьми определенного возраста. Указанные причины спо
лучателей АСП 65% имеют среднее и неполное среднее об собствуют наличию у женщин сравнительно небольшого
разование, 18,5% — среднее специальное, а 10% — началь размера пенсии. Поэтому при решении вопроса рациональ
ное образование. В то же время 5,5% бенефициариев име ного использования трудового потенциала женщин и повы
ют высшее и неполное высшее образование. В эту группу шения их занятости необходимо учесть не только экономи
попали юрист, биолог, журналист, преподаватель и т.п. ческий аспект проблемы, но и воспроизводительный, т.е.
Фактически это специалисты, которые по своему образо возможность оптимального сочетания трудовой деятельно
ванию и профессиональной подготовке, социальному ста сти и материнства.
Анализ демографического состава бенефициариев АСП
тусу никогда ранее не были и не могли быть бедными. Од
нако сегодня они пополнили ряды так называемых "новых по трем пилотным районам показал, что уязвимые (слабо
бедных", представленных в основном работниками бюджет защищенные) группы населения представлены широкой ка
ной сферы (учителя, работники здравоохранения, культу тегорией семей — получателей АСП. Это семьи без детей,
ры, сельского хозяйства и т.п.), имеющими низкую заработ семьи с детьми различного возраста, семьи молодоженов,
неполные семьи, семьи реципиентов определенного возра
ную плату или же оказавшихся среди безработных.
Демографический профиль семей, наиболее подвержен ста, одинокие и т.п. Хотя количество семей без детей в це
ных риску бедности, определен такими индикаторами, как лом по стране составляет 24,21%, в том числе в Губинском
районе — 6,95%, в Низаминском — 9,47%, в Исмаиллинс
пол, состав семьи, возраст.
Анализ получателей АСП по гендерному признаку по ком — 7,45%, за адресной социальной помощью обратились
казывает, что доля женщин относительно общего числа на 7—10% от общего количества по всей стране (табл. 3).
Во всех трех районах среди получающих АСП лидера
селения страны несколько больше. Так, соотношение жен
щин и мужчин в Азербайджане составляет 50,5 % против ми являются семьи с детьми до 18 лет, которые по Низа
49,5 %. Среди получателей адресной социальной помощи минскому району — 50,4%, по Губинскому району состав
доля женщин — 52,5%, а мужчин — 47.5 %, т.е. факт преоб ляют 49,9% бенефициариев, а по Исмаиллинскому району
ладания женского населения в целом по стране имеет мес — 42,8%.
Вторая большая группа, подверженная риску беднос
то также и среди бенефициариев АСП. Подобное соотно
шение мужчин и женщин среди получающих АСП наблю ти, это семьи, в которых имеются дети до 8 лет. По количе
дается также в региональном разрезе. Анализ информаци ству таких бенефициариев лидирует Губинский район
онной базы данных о получающих АСП показывает анало (33,0%), в Исмаиллинском районе количество таких семей
также значительно (21,3%), а в Низаминском районе г. Баку
гичную картину и по другим регионам Азербайджана.
Повышенный риск бедности среди женщин, наблюдае доля таких семей сравнительно ниже (13,9%). Среди полу
мый во многих странах мира, имеет двойную природу: с од чателей АСП количество семей с детьми до 1 года по всем
ной стороны, женщины являются важной составной частью пилотным районам незначительно. Это можно объяснить
производительных сил общества и непосредственно уча предоставлением матерям пособия по уходу за ребенком,
ствуют в создании материальных и духовных благ, с другой которое в определенной степени положительно воздейству
стороны, они выполняют такую важную и почетную функ ет на общий бюджет семьи.
Одной из групп с повышенным риском бедности явля
цию, как материнство. Это порождает такие причины край
ней уязвимости этой категории населения, как наличие ма ются семьи молодоженов. Так, на селе супруги в основном
терейодиночек; неполный рабочий день среди женщин работают в подсобном хозяйстве или в сельскохозяйствен
вследствие ухода за малолетними детьми; наличие среди ном угодии. При этом молодые жены часто вообще не ра
женщин большого количества домохозяек; безработица и ботают. Поскольку сельскохозяйственные работы в основ
отсутствие подходящей работы для многих женщин в тру ном сезонные, то доходы ряда семей в пересчете на год яв
доспособном возрасте; занимаемые чаще всего именно жен ляются незначительными, что предопределяет ощутимый
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районе приходится 18,2% семей, в Исма
иллинском районе — 7,2%, а Низаминс
кий район является лидером по количе
Низаминский
ству получателей АСП среди таких се
район
мей — 19,6%. Семьи инвалидов по дру
20,3%
гим причинам (инвалиды: Великой оте
19,6%
чественной войны, Карабахской войны,
событий 20го января, участники ликви
12,3%
дации последствий аварии на Черно
быльской АЭС) сравнительно меньше
представлены среди получателей АСП и
13,4%
в наибольшей степени характерны для
города.
0,1%
Следует отметить, что среди бене
фициариев АСП количество пенсионе
3,6%
ров также незначительно. Так, в целом
по стране пенсионеры составляют 14,5% населения, а сре
ди всех получающих АСП их доля равна 14,4%.
Беженцы и вынужденные переселенцы также относят
ся в категории "новых бедных". Среди бенефициариев АСП
доля беженцев и вынужденных переселенцев по Низамин
скому району составляет 13,4%, Исмаиллинскому району
— 1,1%. Отсутствие этой категории бедных в Губинском
районе объясняется тем, что беженцы и вынужденные пе
реселенцы расселены в определенных районах страны.
Следующие две группы населения с повышенным рис
ком бедности также появились вследствие межнациональ
ного конфликта. Это семьи погибших в Карабахской войне
и семьи, потерявшие кормильца.
Большой интерес представляет информация о том, ка
кие потребности не могут удовлетворить крайне бедные се
мьи и на что они тратят адресную социальную помощь. Так,
результаты социологического обследования по оценке эф
фективности АСП в шести районах Азербайджана показа
ли, что 63,4% семей не могут полностью удовлетворить по
требность в ежедневных продуктах, 85,6% — в приобрете
нии лекарственных препаратов, 76,% — в приобретении обу
ви, одежды, 90,1% — в отдыхе и развлечении и т.д. Что же
касается использования АСП, то 83,2% респондентов тра
тят АСП на продукты, 26,4% на здоровье (лекарства и лече
ние), 18,8% на возвращение долгов, 17,5% — на оплату ком
мунальных услуг и пр., т.е. абсолютное большинство бене
фициариев АСП тратит это пособие не удовлетворение са
мой насущной потребности.
Анализ результатов двух социологических опросов, а
также информационной базы о получателях АСП, позво
лил выявить характерные особенности социальнодемогра
фического профиля бедных семей как в масштабе страны,
так и по отдельным районам. Идентификация отдельных
социальных и демографических групп населения с повышен
ным риском бедности и причин, порождающих высокий уро
вень дефицита дохода, среди них дала возможность выра
ботать меры по совершенствованию адресной социальной
политики в направлении уменьшения пассивнораспредели
тельных форм поддержки бедного населения с одновремен
ным усилением активных форм и наметить основные при
оритеты политики социальной реабилитации, направленной
на предоставление возможностей самостоятельного выхо
да домохозяйства из рядов бедных. С учетом специфики
бедности, региональных различий, социальнодемо
графических факторов и причин, порождающих бедность,
подготовлены 13 программ реабилитации бедного населе
ния и начата их пилотная апробация.

Таблица 4. Семьи, подверженные риску бедности вследствие воздействия
различных социальных факторов
Губинский район
Семьи с тремя и более детьми
Семьи инвалидов по общей
причине
Семьи инвалидов по другим
причинам
Семьи беженцев и вынужденных
переселенцев
Семьи погибших в Карабахской
войне
Семьи, потерявшие кормильца

44,4%
18,2%

Исмаиллинский
район
27,8%
7,2%

36,4%

7,2%

-

1,1%

-

0,5%

1,7%

1,8%

дефицит бюджета в молодых семьях. Далее, поскольку в
последние годы усилилась тенденция к ранним бракам, то
часто в семье молодоженов один из супругов (иногда оба)
является студентом. Если учесть тот факт, что работающая
половина имеет невысокую заработную плату, то эти семьи
подвержены повышенному риску попадания в ряды бедных.
Так, в Губинском районе доля семеймолодоженов среди
получателей АСП составляет 5,9%, в Исмаиллинском рай
оне — 8,4%. Тот факт, что в Низаминском районе этот по
казатель сравнительно меньше — 3,5%, говорит о более
широких возможностях приобретения заработка в городе.
Среди респондентов, обратившихся и получающих АСП,
одинокие граждане составляют меньшинство, причем такие
лица наблюдались только в Низаминском районе. В базе дан
ных получающих АСП количество таких лиц среди всех бе
нефициариев по Низаминскому району составляют 82%.
Еще одна группу, потверженную риску бедности, со
ставляют реципиенты в возрасте 30—44 лет. Так, если в це
лом по стране доля этой возрастной категории составляет
24,2%, то по Губинскому району количество таких лиц —
26,64%, в Исмаиллинском районе — 22,8%, а в Низаминс
ком районе — 29%, т.е. как в городе, так и на селе эта возра
стная группа чаще других попадает в категорию бедных.
Данная ситуация связана с одновременным воздействием
нескольких факторов бедности. Так, для семей указанной
возрастной группы чаще всего характерны благоприятная
демографическая нагрузка (т.е. они относятся к категории
полных семей с 12 и более детей, что естественно, ограни
чивает возможности занятости женщинматерей), наличие
иждивенцев, которыми являются как правило родители с
низким уровнем пенсий, что также отрицательно влияет на
общий бюджет семьи. Еще одним фактором бедности сре
ди таких семей является низкий уровень заработной платы
трудоспособных членов семьи.
К категории семей с повышенным риском бедности попа
дают также неполные семьи, количество которых за после
дние годы выросло вследствие роста числа разводов, внебрач
ной рождаемости, смерти мужчин трудоспособного возрас
та, их миграции в другие страны. Количество неполных семей
по Губинскому району составляет 3,6%, доля таких семей в
Исмаиллинском районе 6,9%, а по Низаминскому району чис
ленность таких семей составляет 7,5% получателей АСП.
Наряду с демографическими факторами риск бедности
традиционно предопределен широким спектром социальных
факторов. Среди них наиболее актуальными являются на
личие в семье большого количества детей (многодетность),
инвалидов, детейинвалидов, потеря кормильца. Еще одним
социальным фактором повышенного риска бедности в Азер
байджане с 1988 года стало наличие вследсвие оккупации
20% территории страны в Нагорном Карабахе и семи при
легающих районах страны семей беженцев и вынужденных
переселенцев.
Так, по результатам обследования среди трех пилотных
районов по количеству многодетных семей лидирует Губин
ский район — 41,9%, в Исмаиллинском районе доля много
детных семей среди бенефициариев АСП также преобла
дает — 17,0%, по Низаминскому району количество много
детных семей также довольно значительно — 24,1%. Таким
образом, результаты обследования подтверждают факт
повышенного риска бедности в многодетных семьях.
Еще одной группой риска бедности являются семьи, в
составе которых имеются инвалиды. Анализ данных соци
ологического обследования в пилотных районах показыва
ет, что бенефициарии АСП представлены широкой катего
рией инвалидов по различным причинам.
Среди них наиболее значительную группу составляют
инвалиды по общей причине, на долю которых в Губинском
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ
МУНІЦІПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Розглянуті існуючі підходи до визначення понять "управління" "стратегія" та "стратегічне управління". ЗапB
ропонований авторський підхід до трактування цих категорій. Окреслені функції управління в контексті мунB
іципального управління та зв'язок між ними. Визначені основні етапи стратегічного управління.
Existing approaches to defining the concepts of "management", "strategy" and "strategic management" is considered.
Architectural approach to the interpretation of these categories is proposed. The functions in context of municipal
management and communication between them is defined. The basic steps of strategic management is defined.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якщо не вдаватися до реконструкцій, про які йдеться,
безперервно стикатимемося з протиріччями між органами
місцевого самоврядування та повсякчасними потребами
громад. Залишаємо поза межами статті приклади відверто
го зловживання владою, хабарництва, щодо яких рясніє
Інтернет та звіти правоохоронних органів. Нас більше тур
бує, наприклад, погіршення інноваційноінвестиційного
клімату. Підтвердження з цього приводу знаходимо у звітах
Державного комітету статистики України (табл. 1).
З наведеної інформації випливає: про впровадження
інновацій в країні, звітує біля 11 % промислових
підприємств. За 2009 р. знайшли застосування 1893 нових
технологічних процеси, з яких лише 753 — ресурсозберіга
ючі. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в об
сязі промислової не дотягує й до 5 %, а обсяг виконаних
наукових і науковотехнічних робіт від ВВП 0,95 %.
Не краще складаються справи з залученням іноземних
інвестицій. Якщо у 2008 р. їх загальний обсяг складав 10911,0
млн дол. США, то рік потому — 5634,6 млн дол. США. Та й
розподіляються вони між сегментами, виділеними за гео
графічною ознакою, зовсім не рівномірно. На початок 2010
р. 39,36 % прямих іноземних інвестицій отримала столиця,
30,52 % — 9 регіонів, включаючи Автономну республіку
Крим. На решту їх випало менше 9,98 % [24]. Зважаючи на
той факт, що на території саме останніх мешкає 56,49 % на
селення України, результати спостереження видаються не
МЕТА СТАТТІ
За умови, що запропоноване припущення є справедли втішними: виробнича база реального сектору економіки не
вим, отримуємо підстави для висновку про необхідність за оновлюється; пропозиція щодо надання привабливої робо
стосування по відношенню до них принципово нових тех ти не встигає за попитом; залишається далекою від бажаної
нологій, методів та інструментів управління, які відбивали загальна якість життя громадян, зростає соціальна напру
б реалії поточного життя, а не вульгарно прилаштовували женість у суспільстві. Зовсім недавно воно вибухнуло лед
до них підходи, запозичені з минулого або з інших суспіль ве вгамованим "податковим майданом", штурмом Верхов
них сфер. Викладення у цьому контексті авторських по ної Ради невдоволеними позбавленням пільг "чорнобильця
глядів на зміст та перспектив стратегічного управління ми" та "афганцями".
Ситуація ускладнюється й тим, що дедалі менш схваль
містами складає мету цієї публікації
ним стає ставлення до нашої країни власників
Таблиця 1. Інноваційна активність промислових підприємств [24]
вільних грошових коштів. У тому числі з причин,
які мають відношення до недоліків чинної сис
Роки
теми управління. Красномовним у цьому кон
Показники
2008 2009
тексті виглядають оцінки посла Німеччини в Ук
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %
10,8 10,7
раїні ГансаЮргена Гаймзета: "Ознак зацікав
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, % 5,9
4,8
леності німецькими інвесторами Україною я, на
Освоєно інноваційні види продукції, найменувань
2446 2685 жаль, поки не бачу. Більше того, цілком мож
ливі навіть випадки відкликання інвестицій, ос
з них нові види техніки
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ, ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Фундаментальні трансформації соціальноеконо
мічного устрою нашої країні з часів набуття нею статусу
незалежної держави мали низку суттєвих наслідків. Попер
ше, зміна форми власності на засоби виробництва, реструк
туризація провідних галузей промисловості, зміни у
співвідношенні між сферами матеріального й нематеріаль
ного виробництва, посилення тиску глобалізаційних про
цесів на економіку України та її регіонів. Подруге, пере
творення відносин між суб'єктами господарювання із соц
іалістичнозмагальних на капіталістичноконкурентні. По
третє, розбудова багатоукладності як засобу збалансуван
ня підприємницької ініціативи інвесторів, із різною фінан
совою спроможністю. Усі вони настільки животрепетні, що
повсякчасно перебувають у центрі уваги політичних сил та
їхніх лідерів, органів державного управління усіх гілок вла
ди і, природно, не залишають байдужими науковців.
Але, наведений перелік не є вичерпним. Далі — поши
рення ринкових підвалин на сфери, які ще донедавна і гад
ки не мали про товарногрошові обміни. Серед них — адмі
ністративнотериторіальні одиниці, які в сукупності скла
дають простір, де мешкають десятки мільйонів громадян, що
прагнуть покращення свого життя "вже сьогодні".
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кільки правова невизначеність занадто велика, а дії регіо
нальних органів влади — свавільні. Тому німецькі компанії
знаходять кращі умови в інших країнах" [2]1.
Маємо й ще один аргумент на користь започаткування
перебудови системи управління регіонами. Йдеться про
розпочату адміністративну реформу. Одним із наріжних
каменів пропозицій, які лунають з цього приводу, є суттєве
збільшення повноважень органів державного управління на
місцях та представницької влади, якій делегуються повно
важення місцевими громадами. Цей перерозподіл лише тоді
матиме користь, якщо керманичі міст, селищ, інших населе
них пунктів продемонструють здібності справжніх менед
жерів з усіма притаманними їм позитивним якостями.
Головна з них — здатність ефективно розпоряджатися
активами, сконцентрованими на відповідній території, знай
ти для них якнайкраще застосування в інтересах більшості
населення, а не на користь окремих не чисельних груп, на
ближених до корумпованих інколи "верхівок". Ймовірність
дістатися бажаної мети тим вища, чим інтелектуальнішою
особою є менеджер, чим менше він схильний покладатися
виключно на інтуїцію або на набутий "життєвий досвід".
Головною запорукою його успіху стають передбачення май
бутнього та технікоекономічний аналіз.
Взірцем з цього приводу слугує мер НьюЙорку Майкл
Блумберг. Отримуючи за виконання своїх обов'язків уже
два терміни поспіль символічну, насправді, заробітну плату
лише в один долар, він спромігся навіть під час тотальної
фінансової кризи забезпечити збалансування міського бюд
жету; створення нових робочих місць шляхом впроваджен
ня інноваційної програми боротьби з бідністю; будівництво
житла, доступного для соціально незахищених верств на
селення, та суттєве зменшення рівня злочинності, яка на
була у місті легендарного розмаху.
Такі приклади у світовій практиці непоодинокі. Їхнє
узагальнення створює підстави для висновку: в постаті су
часного міського голови, керівника державної адміністрації
іпостась менеджера домінує над іпостассю політика. Саме
завдяки першій він оцінює ризики та визначає цілі, спосте
рігає за виконанням та результатами діяльності підлеглих
чиновників, підрозділів, служб; за формуванням та виконан
ням бюджету; здійснює доцільні комунікації, прискорюю
чи у такий спосіб загальний рух до поставленої мети.
Особливої актуальності набуває окреслена проблема
для нашої країни, де за увесь період після виокремлення її
зі складу колишнього Радянського Союзу усе ще не нала
годжена струнка система виховання владних еліт. А часта
зміна політичних режимів призводить до мобілізації у владні
структури людей, які не набули ані теоретичних знань (ме
неджерської підготовки), ані практичних навичок організа
ційноуправлінської діяльності (попереднього досвіду уп
равління)2. З огляду на наведені констатації, стає зрозумі
лою необхідність докорінної модернізації чинних механізмів
менеджменту, що використовуються як на загальнодержав
ному, так і, особливо, на "муніципальному" рівнях. Одним з
тих, які могли б забезпечити очікувану ефективність прий
няття рішень органами місцевого самоврядування та вико
навчої влади, є стратегічне управління. Додатковими дока
зами на користь його якнайшвидшого застосування є:
— поперше, стрімке збільшення останнім часом грун
товних публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців,
присвячених проблематиці, що розглядається, слушних ре
комендацій та пропозицій, які вони містять;
— подруге, результати опитування працівників органів
місцевого самоврядування й місцевих органів виконавчої
влади, проведеного Д. Ломоносовим за спеціально розроб
леною анкетою. Звертає на себе увагу, що більш ніж 88 %
від загальної кількості залучених респондентів висловлю
ються на користь стратегічного управління.
Перед тим, як вдатися до з'ясування його природи слід,
насамперед, уточнити зміст таких фундаментальних понять,
які "управління" та "стратегія". Результати узагальнень
свідчать, що перше з них трактують як процес [13; 16],
діяльність (інколи вид діяльності) [9] або, навіть, як вплив
[14]. З нашого погляду, істина, як це зазвичай буває, знахо
диться на перетині різноманітних визначень. Отже, управ
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ління — діяльність виокремленої групи людей щодо нала
годжування та підтримання у належному стані процесу ре
гульованого впливу на певний об'єкт заради досягнення
попередньо окресленої мети.
Аналіз чисельних джерел [19; 22; 25 тощо] показав, що
об'єктом управління є передусім організації підприємниць
кого типу, а останнім часом — ще й некомерційні органі
зації, органи державного управління та місцевого самовря
дування. Одним з характерних прикладів є поширення су
часними науковими студіями [1; 2; 7; 8; 16] терміна "муніци
пальний менеджмент" управлінської діяльності, спрямо
ваної на поліпшення якості громадських послуг, що нада
ють мешканцям органи місцевого самоврядування, та задо
волення потреб територіальної громади на основі доціль
ного використання ресурсів, які перебувають у її власності.
Для того, аби якнайкраще зрозуміти сутність управлін
ня, придивимось уважно до його функцій специфічних видів
діяльності, через які приймаються управлінські рішення.
Існують різноманітні погляди з приводу їх кількості, скла
ду та взаємозв'язку. Файоль А. [23, с. 43], Мескон М.Х.,
Альберт М., Хедоурі Ф. [11, с. 253], наприклад, виділяють:
планування, організацію, мотивацію та контроль. Інші ав
тори [17, с. 27], поряд з цим, називають також аналіз, регу
лювання, координування. Розглянемо кожну з них деталь
ніше (табл. 2).
Осмислення відомостей, сконцентрованих у таблиці,
створює підстави для висновку, що усі з наведених функцій:
— поперше, пов'язані між собою та впливають одна на
одну в процесі управління. Взаємозв'язок між ними стає
більш зрозумілим, якщо процес управління розглянути у
логічний послідовності: рух від планування до контролю
передбачає виконання у якості обов'язкових заходів з орган
ізації та мотивації виконавців при загальній координації
їхньої роботи;
— подруге, є характерними для усіх відомих концепцій
управління і, зокрема, для стратегічного.
Перш ніж взятися до визначення сутності останнього,
розглянемо таке ключове у цьому контексті поняття, як
"стратегія". Аналіз низки джерел [1; 5; 4; 10; 15; 17; 18] зас
відчує, що цей термін у сучасному вжитку він має надзви
чайно різноманітну інтерпретацію та набув неабиякої по
пулярності в багатьох галузях науки, в тому числі й в еко
номіці. Маємо відзначити, що дехто з дослідників, розкри
ваючи зміст поняття "стратегія", прагнув відтворити, так би
мовити, інтеграційне бачення. Характерний приклад знахо
димо у Мінцберга Г., який використовує "комбінацію п'яти
П": план дій, принцип поведінки, прийом, позиція та перс
пективи. Не думаємо, що ідея виявилася оптимальною. По
перше, "план дій" є, власне, ні що інше, як передбачення "пер
спективи". По друге, запропонований "мікс" виглядає ско
ріше еклектичним, аніж насправді конструктивним, придат
ним для практичного застосування.
Найбільш поширеним є визначення стратегії як плану.
Такого підходу дотримуються Хедоурі Ф., Головко Т.В.,
Сагова С.В., Козловський В.О., Велеська Є.І. та інші. Скаж
імо, Матвієнко Р.О. наголошує, що економічна стратегія —
це "комплексний план, спрямований на досягнення довго
термінової мети, що включає в себе напрями, завдання та
пріоритети економічного розвитку суб'єкта й комплекс
відповідних заходів, дій та рішень" [10, с. 68].
Хендресон, Б.Д. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж., По
чепцов Г.Г., Гордієнко П.Л. розглядають стратегію як про
цес. У одній з інтерпретацій — процес "обережного дослід
ження плану дій, що розкриває конкурентну перевагу та
примножує її" [4, с. 8]. Підхід до визначення стратегії як
моделі зустрічається в працях Мескона М.Х., Альберта М.
Карлофа Б. Хтось вважає її формалізованою поведінковою
моделлю підприємства на ринку [11, с. 256—258]. Інші фор
мують як модель дій, необхідних для координації та розпо
ділу ресурсів [5, с. 26] і таких, що мають враховувати потен
ціал підприємства та його виробничозбутові можливості
[15, с. 25].
Деякі дослідники наполягають на тому, що стратегія —
засіб забезпечення цілісності та послідовності управлінсь
ких рішень, інструмент ефективного використання перева

1
Підтверджує цю сумну констатацію вітчизняна статистика: у 2008 р. інвестиції з Німеччини у економіку України складали —
6393,8 млн. дол. США, а у 2009 р. — 661,3 млн. дол. США.
2
За інформацією Головного управління державної служби України, — на початку 2010 р. 82,9 % від загальної чисельності дер
жавних службовців мали повну вищу освіту, у той час як серед спеціалістів органів місцевого самоврядування аналогічний показ
ник становив 64,3 %. Дипломи ж за спеціальністю "Державне управління" та "Державна служба" мають лише 4 % від загальної чи
сельності співробітників держаних установ та посадових осіб органів місцевого самоврядування [5].
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певну програму, план, генеральний курс
суб'єкта управління з досягнення ним
стратегічних цілей у будьякій сфері
діяльності.
Передбачає дослідження об’єкта управління з метою визначення його
Зустрічається підхід до визначення
поточного стану, тенденцій подальшого розвитку, внутрішніх резервів та
Аналіз
стратегії як діагностики внутрішнього й
зовнішніх чинників впливу. Результатом є отримання достовірної, своєчасної
зовнішнього середовища та спроби виз
та вичерпної управлінської інформації
начити шляхи ефективного пристосуван
Передбачає розподіл робіт між виконавцями та узгодження їхніх дій у
ня до зовнішніх факторів, неконтрольо
просторі та часі, в результаті чого керівник або орган управління усувають
ваних фірмою [20]; документа з набором
невизначеність, безладдя, плутанину та конфлікти між виконавцями щодо
Організація
концепцій, який формує план на май
роботи (виконуваних повноважень) і створюють комфортне середовище для
бутнє [9, с. 4]; шаблону логічної та по
спільної діяльності
слідовної поведінки, що "складається на
Пов’язаний з оцінкою поточного стану речей, зіставленням його з
підприємстві свідомо або стихійно"; "ета
Контроль
визначеними цілями, діагностикою ситуації, розробкою регулюючих впливів
лону, на який зорієнтована діяльності
Забезпечує таку діяльності суб’єкта управління, за якої вирівнюються усі
підприємства в нестабільному економі
Регулювання
відхилення від встановлених векторів розвитку, усуваються неочікувані
чному середовищі" [16, с. 15—18]. У пра
зміни стану об’єкта управління
цях Завадського Й.С., Кінга У., Кліланда
Д., Милованова Є.В., Смаль З.В. страте
Узгодження, приведення у відповідність дій, що впливають на процес
Координування
гія розглядається як загальний напрям
управління розвитком міста
або об'єднання ряду напрямів, за допо
Спонукання осіб, залучених до здійснення того чи іншого процесу (проекту),
могою яких слід шукати шляхи досягнен
до досягнення цілей управління. Дозволяє отримувати найбільшу віддачу від
ня цілей [15, с. 24].
Мотивація
виконання поставлених завдань шляхом задоволення особистих потреб
Окрім наведених дефініцій стратегії,
виконавців
в наукових джерелах зустрічаються та
кож інші, однозначне віднесення яких до
Конкретизує цілі розвитку об’єкта управління, визначає стратегічні завдання,
тієї чи іншої групи виглядає проблема
Планування
терміни та послідовність їхньої реалізації; виявляє необхідні ресурси.
тичним. Незважаючи на таке різномані
Результатом є розробка проектів та програм розвитку об’єкта управління
ття, за результатами проведеного дослі
Передбачення імовірних тенденцій та напрямів змін об’єкта управління у
дження було виявлено ряд суттєвих при
майбутньому. За результатами прогнозування здійснюють розробку сценаріїв
Прогнозування
чиннонаслідкових залежностей:
розвитку, які грунтуються на гіпотезах відносно досягнення поставлених
— стратегія будується в контексті
цілей та завдань з регламентацією необхідних ресурсів і термінів.
визначеного напряму (сукупності на
ги та посилення поки що слабких сторін об'єкта управління прямів), який, у свою чергу, передбачає існування наперед
[18, с. 3]. На думку Шарова Ю.П., стратегія є одночасно за поставленої мети. Її досягнення стає можливим за умови
собом організації конкретного нормування діяльності та виконання певної послідовності узгоджених дій;
— сукупність послідовних дій, спрямованих на досяг
джерелом наповнення змістовністю конкретних норм [19,
нення поставленої мети є процесом. Виходячи з цього стра
с. 165].
Про стратегію як здатність бачити перспективу гово тегію як послідовність дій також слід вважати процесом;
— у процесі досягнення мети стає можливим здобуття
рить Крозбі Б.Л. Вона, вважає автор, "не стосується мину
лого за винятком тих уроків і результатів, що можуть вия бажаного стану в майбутньому — визначеної наперед по
витися корисними з минулого досвіду", але спрямована у зиції об'єкта управління. Таким чином, стратегія є засобом
майбутнє, і "чим більша його непередбачуваність, тим більша досягнення цієї позиції;
— досягнення поставленої мети передбачає виконання
невизначеність щодо вибору стратегії" [19, с. 163]. На дум
ку Круглова М.І, стратегія — ні що інше, як "системний ряду завдань, що встановлюються заздалегідь та підпоряд
підхід до вирішення проблем розвитку й функціонування ковуються загальній меті. У ході виконання завдань прий
кампанії, який забезпечує збалансованість її діяльності й маються рішення щодо того, яким чином необхідно діяти,
визначає головні напрями її розвитку" [6, с. 505]. А Томп враховуючи зовнішні зміни та наявні можливості;
— наперед визначені мета й завдання, а також заходи,
сон А.А. та Стрікленд А.Дж. [17, с. 19] уточнюють, що стра
тегія — це дії та підходи суб'єктів управління, спрямовані що передбачають реалізацію цих завдань, формалізуються
у вигляді планів. У планах містяться також відомості про
на досягнення встановлених показників діяльності.
Градов А.П., у свою чергу, роз'яснює: стратегія є набо обсяг роботи за кожним із завдань, методи, викладені у
ром правил та прийомів, за допомогою яких досягаються певній послідовності, та фіксуються терміни, необхідні для
основоположні цілі розвитку тієї або іншої системи [21]. І виконання завдань.
Оскільки наведена логіка не виглядає, як на нас, супе
не залишається без однодумців: "стратегія — це прийом,
особливий маневр, з метою перехитрувати суперників або речливою, отримуємо достатньо підстав, аби запропонува
конкурентів" [12]. Пухир С.Т. дає наступне трактування ти авторську інтерпретацію стратегії: напрям, за яким
стратегії: "генеральна програма дій, яка окреслює головні здійснюється певна послідовність дій, необхідних для до
цілі організації та розподіл ресурсів для їх досягнення" [13, сягнення наперед визначених довго або короткострокових
с. 10]. Фатхутдінов Р.А. зазначає, що стратегія являє собою цілей та вирішення поточних завдань, що постають у про
цесі здобуття цих цілей, з огляду на впли
ви зовнішнього середовища й можливості,
які має у своєму розпорядженні організа
Майбутній стан об’єкта
Цілі, досягнення яких
Дії, які забезпечують
ція.
управління, бажаний
забезпечує просування до
послідовний та невпинний
Стратегія враховує зміни в оточенні,
для досягнення
майбутнього стану об’єкта
рух до цілей
які впливають на рівень досягнення по
ставлених цілей, та забезпечує завчасну й
адекватну реакцію на них при використані
Стратегічне управління
Тактичне управління
Оперативне управління
наявних ресурсів. Вона поєднує у собі про
думані та цілеспрямовані дії та заходи, до
яких вдаються в разі непередбачуваного
Упорядкований процес регульованого впливу на об’єкт управління, виходячи
розвитку подій. Стратегія, як правило,
з обставин, ймовірність виникнення яких у найближчий час є очевидною
відображається у складі текстових та гра
фічних матеріалів за формою, що є дос
тупною для сприйняття особами, які ма
Послідовний процес регульованого впливу на об’єкт управління, виходячи з
ють втілювати її у життя.
обставин, що склалися у конкретний момент часу
Зазвичай у лексиконі менеджера поряд
зі стратегією стоять такі поняття, як "так
Поступовий процес регульованого впливу на об’єкт управління з метою
тика" та "оперативні дії". Розглянемо різни
досягнення наперед визначених довгострокових цілей
цю й взаємозв'язок між ними. Тактику про
понуємо розглядати як визначення методів,
форм, заходів, що забезпечують стратегіч
Рис. 1. Різновиди управління в залежності від особливостей мети
Таблиця 2. Характеристика функцій управління
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ний здобуток. Застосування тих чи інших методів відбуваєть
ся завдяки оперативним діям, що спрямовані на успішну реа
лізацію заходів. Взаємозалежність між стратегією, тактикою
та оперативними діями пояснюється так: стратегія визначає
доцільний вектор руху до мети; тактика — що слід робити
для виконання поставлених завдань; оперативні дії — імпле
метують попередні рішення на практиці. Наприклад, вико
нання завдання зі створення системи муніципального мар
кетингу передбачатиме здійснення таких заходів, як вивчен
ня досвіду інших територіальних громад з цього питання,
організацію підготовки фахівців, відповідальних за ефектив
не функціонування системи у майбутньому, за здійснення мо
ніторингу впровадження інвестиційних продуктів, кількісне
вимірювання їх ефективності тощо.
Рішення щодо визначення стратегії, тактики, оператив
них дій приймаються фахівцями або посадовими особами,
відповідно, зі стратегічного, тактичного та оперативного
управління. Відмінності між вказаними концепціями систе
матизовані на рисунку.
Як бачимо, головна відмінність стратегічного управлін
ня від інших полягає в його орієнтації на досягнення стриж
невих цілей. Їхнє досягнення неможливе без правильно виз
наченої тактики та оперативних дій, тобто стратегічне управ
ління залежить від ефективності тактичного та оперативно
го управління. Спираючись на систематизацію підходів до
формулювання поняття стратегічного управління, визначи
мо його процедуру, послідовність етапів, кожен з яких по
в'язаний з виконанням заздалегідь визначених та взаємопо
в'язаних дій, що втілюються в конкретні результати [19; 22]:
— підготовчий, на якому створюють робочу групу з роз
робки та подальшої реалізації стратегії, призначають кері
вника й розподіляють повноваження між рештою учасників.
Їх склад формується з осіб, що мають безпосереднє відно
шення до об'єкта управління (у випадку стратегічного уп
равління розвитком міста — представники громади, органів
місцевого самоврядування та бізнесу), а також незалежних
експертів. Нехтування ним дуже часто призводить до ама
торства, надмірної бюрократизації, що мають наслідком
появу формальних підсумкових документів;
— аналітичний. Лише після того, як керівники матимуть
повну картину середовища, у якому перебуватиме об'єкт
управління, його поточного стану та тенденцій розвитку,
вони вважатимуться готовими до розробки обгрунтованої
стратегії. "Поверхневий" діагноз або ж його відсутність вза
галі підвищують ризик прийняття невиважених (а інколи —
хибних) рішень;
— планування. Складається з експертизи альтернатив
них сценаріїв та, врештірешт, схваленні найкращої з усіх
можливих стратегій. Тут визначається майбутній стан об
'єкта управління, формулюється стратегічне бачення та
місія, розбудовується "дерево цілей". На засадах, створе
них у такий спосіб, визначаються напрями руху та завдан
ня відповідно до кожної цілі, методи і, окрім того, засоби їх
досягнення;
— імплементації. Його здійснення передбачає проведен
ня підготовчих заходів та, власне, впровадження стратегії:
презентацію і обговорення планів та програм розвитку із ус
іма, кого це у той чи інший спосіб торкається; виявлення й
усунення недоліків, які проявили себе або були передбаче
ними. Впровадження стратегії, у свою чергу, складається з:
— забезпечення контролю за поточним статускво, ви
мірювання та оцінювання результатів, досягнутих у процесі
реалізації стратегії, визначення її ефективності, а також
подальше внесення у її зміст необхідних коректив. Кри
терієм успішності у даному випадку є ступінь досягнення
омріяних цілей;
— узгодження інтересів суб'єктів управління та запоб
ігання передумов для виникнення конфліктів між ними.
ВИСНОВКИ
1. Міста, без сумніву, є "візитною карткою" будьякої
країни. Знайомство з ними красномовно засвідчують рівень
її економічного піднесення та, звичайно, ефективність дер
жавного й муніципального менеджменту.
2. Вимушені констатувати, що більшість вітчизняних
міст у цьому сенсі не є прикладом досконалості, навіть у по
рівнянні з деякими колишніми радянськими республіками.
Тим більше з державамисателітами СРСР у соціалістич
ному таборі. Причин для цього знайдеться вдосталь, але,
будемо відверті, найсуттєвіша — примітивні підходи до
організації управління територіями.
3. Зміни на краще, безумовно, можливі, в тому числі через
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поширення на державні адміністрації, "мерії" та місцеві ради
технологій, які позитивно зарекомендували себе у реальному
секторі економіки. Стратегічне управління — одна з них.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛЬНИМ СХЕМАМ
РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК
У статті розглянуто основні прояви корпоративного шантажу у системі корпоративних відносин. АвB
тором також проведено аналіз тактики застосування легальних схем рейдерських атак на підприємства.
Розроблено способи протидії корпоративному шантажу на вітчизняних підприємствах.
The main displays of corporate blackmail at corporate relations are researched in the article. The author also
analyzes the useful of lawful tactics schemes raider's attacks on businesses. Methods of counteraction to corporate
blackmail of domestic enterprises are offered.
Ключові слова: корпоративний шантаж, рейдерство, грінмейлінг, акціонерне товариство, акціонер.
ВСТУП
У сфері теперішніх корпоративних відносин однією з
головних загроз їх фінансовій безпеці можна вважати рей
дерство. Рейдерські атаки завдають шкоди як безпосеред
ньо окремій господарській одиниці, так і економіці країни
вцілому. Останнім часом посилюється увага до нової для
українських економічних реалій легальної схеми рейдерства
— грінмейлу (greenmail, грінмейлінг, корпоративний шан
таж, "замасковане" рейдерство).
Вивченню проблеми корпоративного шантажу та спо
собам протидії йому присвячені праці Осипенка О., Алєкс
єєва І., Іонцева М. та інших дослідників. Проте дане питан
ня висвітлюється поверхово. Тому питання корпоративно
го шантажу набуває особливої актуальності для вітчизня
них акціонерних товариств (АТ) та потребує подальшого
дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є аналіз основних аспектів прояву
грінмейлу, тактики його застосування, структури. Автором
також висвітлено можливі шляхи протидії даному явищу в
сучасних умовах.
РЕЗУЛЬТАТИ
Грінмейл доцільно розглядати як один з механізмів "біло
го" рейдерства. Оскільки він здійснюється в межах закону і
може розцінюватися як послідовне відстоювання акціонером
своїх законних прав. Практика корпоративного шантажу
вперше була застосована в США у 80х роках ХХ століття.
Тоді фінансисти Т. Пікенс та Дж. Голдсміт отримали надпри
бутки в операціях з компаніями Goodyear Tire та Occidental
Petroleum, використовуючи елементи корпоративного шан
тажу [2]. Найбільш успішним грінмейлером вважається Кен
нет Дарт. Саме він у 1992 році викупив 4% зовнішнього боргу
Бразилії, а в 1994 році вимагав для себе особливих умов (се
ред інших 700 кредиторів) у процесі переговорів щодо рест
руктуризації заборгованості. Однак бразильська влада про
вела реструктуризацію без участі К. Дарта, який пізніше
відсудив у Бразилії 800 млн дол. США компенсації [3].
Грінмейл (з англійської дослівно — "зелена пошта")
можна визначити як діяльність, спрямовану на отримання
певною особою надприбутків за допомогою зловживання
правами акціонера певної фірми. Принциповою відмінністю
даного механізму від інших видів рейдерства є те, що кла
сичний грінмейл завжди здійснюється в рамках закону. Од
нак сьогодні практика корпоративного шантажу часто ви
користовується як один із елементів рейдерської атаки на
підприємства або як спосіб отримання контролю над ком
панією в межах недружнього поглинання.
На нашу думку, основними цілями грінмейлінгу є:
1) продаж грінмейлером свого пакета акцій за завище
ною ціною (т. зв. класичний грінмейлінг);
2) поглинання підприємства;
3) зниження ціни акцій підприємства для його наступ
ної вигідної купівлі третьою зацікавленою стороною;
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4) погіршення ділової репутації підприємства, його інве
стиційної привабливості, послаблення конкуренто
спроможності фірми.
Як правило, грінмейл, як й інші рейдерські схеми, насам
перед, передбачає збір інформації про компаніюжертву.
Зауважимо, що грінмейл найбільш небезпечний для компаній,
які слабкі в юридичному та організаційному аспекті, не ма
ють власної служби безпеки чи юридичного відділу. Крім
того, його жертвами можуть стати господарські одиниці, які
володіють земельними ділянками, великими об'єктами (на
приклад, офісними комплексами, складськими приміщення
ми). Останніми роками, внаслідок активного використання
досягнень науковотехнічного прогресу, значне зацікавлен
ня грінмейлерів викликають також фірми, які володіють інте
лектуальними правами, патентами, ноухау. Грінмейл також
може використовуватися для усунення конкурентів.
Потрібно відзначити, що корпоративний шатаж потре
бує чіткого плану дій (рис. 1), часто навіть використання
інсайдерської інформації щодо товариства. Також грінмей
лери використовують корпоративні конфлікти на
підприємстві, підкуп чиновників контролюючих органів,
державних владних структур.
Необхідно звернути увагу на той факт, що грінмейлінг
здійснюється за наявності права власності на частину акцій
компаніїжертви. Тоді грінмейлер має змогу скликати по
зачергові збори акціонерів, вимагати надання йому інфор
мації щодо фінансовогосподарської діяльності підприєм
ства тощо. Так, згідно Закону України "Про акціонерні то
вариства" від 17 вересня 2008 року, акціонер має право ви
магати скликання позачергових зборів акціонерів за умови
володіння 10ма і більше % корпоративних прав товариства
(ст. 47), проведення аудиторської перевірки діяльності ком
панії, володіючи більше ніж 10 % акцій товариства (ст. 75).
Придбавши акції товариства, грінмейлери використову
ють усю сукупність заходів, перешкоджаючи нормальному
функціонуванню підприємства. Найчастіше такі акціонери
подають судові позови щодо порушення їхніх прав, завдання
їм збитків діями мажоритарних акціонерів. Як захід забез
печення позову вони вимагають накласти арешт на пакет
акцій мажоритарних акціонерів або й узагалі заборонити
останнім брати участь у загальних зборах акціонерів. Також
може використовуватися адміністративний тиск на менедж
мент компанії, публікація компрометуючих (часто неправди
вих) матеріалів щодо керівництва, поширення чуток про не
гативний стан справ на фірмі, її близьке банкрутство.
У більшості випадків мажоритарний акціонер викупо
вує у грінмейлера його пакет акцій за ціною, що в 3—4 рази
перевищує ринкову. Щоправда, як зазначають аналітики,
були випадки, коли мажоритарій згоджувався уступити свої
акції акціонеругрінмейлеру [3]. Як наслідок, підприємство
поглиналося грінмейлером чи його афілійованою особою.
Часто корпоративний шантаж використовується для зни
ження вартості поглинання бізнесу. Так, за умови функці
онування ринку цінних паперів, інформація про злиття чи
поглинання акціонерного товариства може викликати знач
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не зростання ринкової вартості корпо
збір інформації про компанію-жертву, оцінка її
ративних прав товариства. Тому
становища, юридичної захищеності
підприємствуініціатору такої операції
потрібно буде акумулювати значну суму
коштів для купівлі акцій у решти акціо
нерів. Для зниження своїх видатків ком
придбання ґрінмейлером акцій компанії
панія використовує елементи грінмейл
інгу. Адже вже сам факт корпоративно
го шантажу може витупати сигналом
про погіршення ситуації в товаристві, що
спричиняє здешевлення акцій компанії
додатковий збір інформації про компанію,
жертви. Таким чином, компанії, яка
використовуючи свої права акціонера; вивчення
бажає придбати акції АТ, вигідно через
фінансово-господарської діяльності підприємства;
третіх осіб проводити грінмейлерські дії
пошук процедурних порушень
для економії власних ресурсів при
купівлі корпоративних прав підприєм
ства.
Крім того, інколи грінмейлінг вико
ристовується міноритарним акціонером
для виходу з числа власників АТ, отри
вимоги проведення
подання судових позовів,
публічна критика
мавши при цьому значні фінансові ре
позачергових зборів
скарг у контролюючі органи
керівництва,
сурси (через продаж своєї частки за ви
щодо порушення прав
використання
акціонерів
щою, порівняно з ринковою, ціною).
ґрінмейлера-акціонера
методів чорного PR
Тому, на нашу думку, грінмейлінг —
це дії власників акцій підприємства,
спрямовані на дестабілізацію ситуації в
використання
вимого щодо проведення перевірок
порушення
компанії шляхом зловживання своїми підроблених докуконтролюючими органами фінансовокримінальних
правами акціонера.
ментів, корумпогосподарської діяльності підприємства,
справ проти
Одним із головних засобів грінмей
ваних чиновників
проведення аудиторських перевірок
керівництва фірми
лера є інформація про компаніюжерт
ву. Зазначимо, що ЗУ "Про акціонерні
розповсюдження чуток про
використання процедурних
товариства" значно спрощує доступ до необґрунтовані численні виінформації акціонерам, у тому числі й моги акціонера-ґрінмейлера
погіршення фінансового
порушень для оскарження
надати інформацію про
стану компанії, збитковість,
легітимності загальних
потенційним грінмейлерам. Так перелік
документів, які може вимагати акціонер,
діяльність компанії
близьке банкрутство
зборів акціонерів
відповідно до норм даного Закону, дає
досить повну картину функціонування
підприємства. Вичерпний перелік таких
документів подано у ст. 77—78. Перед
бачено, що товариство зобов'язане на
дати акціонеру копії документів протя продаж свого пакета акцій за
зниження інвестиційної
погіршення ділової репутації
гом 10 днів з моменту надходження
завищеною вартістю
привабливості компанії
підприємства
письмового запиту останнього.
У даному випадку підприємство
послаблення позицій на
уступка ґрінмейлеру частки
зниження вартості
може відмовити акціонеругрінмейлеру
ринку, послаблення
акцій інших акціонерів
корпоративних прав
в наданні інформації, що змусить його
конкурентоспроможності
(полинання АТ)
компанії
звертатися до судових інстанцій. Таким
фірми
чином, товариство зможе "виграти" час
для вироблення тактики захисту від кор
поративного шантажу.
Крім того, АТ зобов'язане на вимо
подальша купівля підприємства
гу акціонера або Державної комісії з
за заниженою вартістю
цінних паперів та фондового ринку на
зацікавленою третьою стороною
дати перелік афілійованих осіб та відо
мості про належні їм акції товариства.
Рис. 1. Структура легальної схеми рейдерства (грінмейлінгу)
Також значну частину інформації мож
на отримати з вебсайту компанії. Адже законодавчо вста поративних прав іншим акціонерам. Дана процедура перед
новлено, що кожне публічне акціонерне товариство повин бачає, що інвестор, який має намір придбати значний пакет
акцій АТ, зобов'язаний запропонувати іншим акціонерам
не мати власну вебсторінку.
Отже, як бачимо, завдання грінмейлера щодо доступу викупити у нього акції за ринковою ціною. Для різних країн
до інформації про АТ досить спрощуються. Таким чином, розмір "значного пакета акцій" відрізняється. Наприклад, в
він може безперешкодно отримати її та використати для США він становить 35% + 1 акція, у Великобританії — 50%
атаки підприємства. Водночас, з іншої сторони, таким чи + 1 акція, в державахчленах ЄС — від 40% + 1 акція до 55%
ном закон дає змогу міноритарним акціонерам можливість + 1 акція, в країнах Азії — 50% + 1 акція [5].
В Україні ст. 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" вста
контролювати діяльність товариства, отримуючи необхід
новлено, що особа (особи, які діють спільно), яка придбала
ну інформацію.
Щодо можливостей захисту компанії від грінмейлінгу, 50 і більше % простих акцій АТ, протягом 20 днів з дати прид
то потрібно зазначити, що універсальних методів подолання бання такого пакета зобов'язана запропонувати акціонерам
даного явища немає. Так, в США тактика корпоративного придбати у них акції. Винятком є придбання контрольного
шантажу заборонена на законодавчому рівні. Таких захід був пакета акцій у процесі приватизації господарського об'єкта.
Водночас зауважимо, що українське законодавство не
прийнятий після банкрутства у 1970—80х роках кількох кор
порацій, які були атаковані грінмейлерами. Якщо компанію дає визначення корпоративного шантажу, механізмів його
запідозрюють у використанні грінмейлерських схем, вона виявлення, відповідальності грінмейлерів за збитки, завдані
одразу ж попадає у список фірм, вести бізнес з якими небез компанії, іншим акціонерам.
На нашу думку, найбільш дієвим методом боротьби з
печно. До того ж у 1987 році була затверджена законодавча
норма, яка передбачає, що у випадку доведення факту кор грінмейлінгом є його профілактика на підприємстві. Зокре
поративного шантажу (йдеться, насамперед, про класичний ма, цьому сприяє зменшення кількості міноритарних акціо
грінмейлінг) у суді, 80% прибутку від такої операції перера нерів, приведення внутрішніх корпоративних документів у
ховується до бюджету держави. Додатково до грінмейлера відповідність до чинного законодавства, чітке дотримання
всіх процедурних вимог корпоративного управління, виз
можуть застосовуватися й інші штрафні санкції.
Крім того, у США, а також у країнах Європи та Азії зап начених нормативними актами держави та внутрішніми по
роваджено обов'язкову пропозицію інвестором купівлі кор ложеннями АТ. Також потрібно забезпечити контроль над
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доступом до інсайдерської інформації про компанію.
Крім того, всі потенційні конфліктні ситуації щодо прав
акціонерів, їх доступу до інформації варто врегулювати та
визначити у внутрішніх корпоративних документах ком
панії. Також АТ варто користуватися послугами "перевіре
них", професійних реєстраторів та зберігачів, здійснювати
контроль за рухом акцій підприємства. Важливу роль
відіграє й скупка акцій у мінори тарних акціонерів мажо
ритарієм. Таким чином, можна позбавити грінмейлера ос
новного засобу дії. Адже, як правило, атакуюча сторона не
в змозі зразу придбати значний пакет корпоративних прав
фірми.
Сприяють появі грінмейлера також наявність корпора
тивних конфліктів у товаристві. Тому варто уникати
конфліктів з менеджментом підприємства, підтримувати
лояльність менеджерів. Грінмейлінгу може сприяти також
систематична невиплата дивідендів (без пояснень такого
явища зі сторони керівництва АТ), що змушує міноритар
ного акціонера продати свої акції грінмейлеру, отримавши
таким чином хоча б якийсь дохід. Тому менеджменту фірми
необхідно своєчасно надавати акціонерам інформацію щодо
фінансового стану підприємства та його здатності випла
чувати дивіденди, чи необхідність їх інвестування а подаль
ший розвиток компанії.
Важливу роль також відіграє наявність юридичного
відділу на підприємстві. Адже, як зазначалося вище, атаці
грінмейлерів, як правило, піддаються компанії юридично
незахищені. Грінмейлери дуже рідко атакують юридично
міцні компанії. Тому до засобів захисту фірми також мож
на віднести організацію юридичного штату в товаристві, а
також протидію витоку конфіденційної інформацію про
діяльність АТ. Отже необхідно виробити чіткий алгоритм
інформаційної політики компанії та закріпити його в уста
новчих документах.
Стратегічним інвесторам, які планують придбати кор
поративні права фірми, варто виявити всі майбутні слабкі
сторони такої операції. Насамперед, необхідно вивчити
інших акціонерів та їх права, передбачені внутрішніми до
кументами товариства. Потрібно звернути увагу на кількість
акціонерів, наявність конфліктів між акціонерами, між ак
ціонерами та менеджментом.
Також варто визначити т. зв. "групу ризику", в яку вклю
чаються акціонери, які можуть продати свої акції грінмей
лерам. Сюди можуть входити акціонери, незадоволені пол
ітикою компанії, пенсіонери — власники корпоративних
прав компанії, звільнені працівники. На нашу думку, АТ
потрібно самому запропонувати таким акціонерам викупи
ти у них акції (можливо, навіть за дещо вищою ціною, щоб
таким чином уникнути проблем в майбутньому).
Інвестору також потрібно вивчити внутрішньокорпора
тивні положення АТ. Адже часто володіння значним паке
том акцій не завжди означає контроль над підприємством.
Крім того, на пострадянському просторі в умовах тісно
го зв'язку влади та бізнесу, корумпованості чиновників тре
ба також враховувати політичну ситуацію в державі та мож
ливий вплив даного фактора на діяльність підприємства.
Увагу також слід приділити легітимності приватизації гос
подарської одиниці.
Якщо ж на підприємстві вже виявлено факт корпора
тивного шантажу, варто застосовувати аналогічні дії, які
використовуються грінмейлером — насамперед, подання
позовів щодо розповсюдженні неправдивої інформації про
менеджмент фірми, нанесення шкоди репутації підприєм
ства. Необхідно також визначити компанію, інтересах якої
діє грінмейлер.
В Україні факти грінмейлінгу як самостійного виду за
хоплення компанії не набули значного поширення. Частіше
корпоративний шантаж використовують як частину рей
дерської атаки фірми. До того ж більшість вітчизняних АТ
не є достатньою мірою публічними, тому інколи наявність
корпоративного шантажиста свідомо замовчується. Остан
ньому часто просто виплачується визначена сума коштів за
його пакет акцій та відмову від претензій. Також поширене
залякування міноритарних акціонерівгрінмейлерів мажо
ритаріями, використовуючи інколи й кримінальні, злочинні
методи.
Водночас поширення набуло використання міноритаріїв
у ролі т. зв. "солдатів". Так, позови, подані власниками
кількох акцій, дивним чином збігаються з інтересами та дія
ми певних фінансовопромислових груп зацікавлених у по
глинанні даного АТ.
Щодо конкретних випадків грінмейлінгу, то можна ви
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ділити конфлікт між Харцизьким трубним заводом (ХТЗ)
та його міноритарним акціонером "Ренесанс Капітал" у 2005
році "Ренесанс Капітал" вважав, що під час додаткової емісії
акцій заводом було порушено законодавчі норми та його
права щодо можливості купівлі акцій ХТЗ.
Як зазначають аналітики, в інших пострадянських краї
нах, наприклад, в Російській Федерації, корпоративний шан
таж став дуже популярним способом ведення справ. Тут
класичними грінмейлерами виступають, насамперед, інвес
тиційні компанії, що здійснюють свій бізнес у рамках про
ектів із недружнього поглинання. Такі фірми користують
ся послугами не лише високопрофесійних юристів та еко
номістів, а й фахівців, що працюють на стику права, психо
логії, економіки [7].
На думку деяких експертів, грінмейлінг сприяє "природ
ному відбору" підприємств. Адже він змушує менеджмент
АТ дотримуватися законодавчих норм, перешкоджати роз
миванню активів підприємства, використовувати сучасні
методи корпоративного управління, тобто більш організо
вано підходити до роботи. Ґрінмейлери виступають своєрі
дними "санітарами лісу".
Однак, з іншого боку, такі дії негативно позначаються
на функціонуванні підприємств та й економіки держави
вцілому. Адже грінмейлери, атакуючи компанії, підривають
їх нормальну господарську діяльність. Як наслідок, погіршу
ються фінансові й виробничі результати фірми, під загро
зою опиняються робочі місця, що в кінцевому випадку по
значається на соціальноекономічному розвитку держави.
Тому, на нашу думку, в Україні також варто на законодав
чому рівні визначити поняття грінмейлінгу та передбачити
відповідальність за його використання.
ВИСНОВКИ
Отже, сьогодні корпоративний шантаж стає частиною
вітчизняних корпоративних відноси. Тому українські ком
панії повинні бути готовими до можливих атак грінмейлерів
і протидіяти їм. Основними шляхами протидії грінмейлінгу
є:
1) організація юридичного відділу на підприємстві;
2) приведення внутрішніх корпоративних документів у
відповідність до чинного законодавства, чітке дотримання
всіх процедурних вимог;
3) забезпечення контролю над доступом до інсайдерсь
кої інформації про компанію;
4) протидія витоку конфіденційної інформацію про
діяльність АТ;
5) користуватися послугами "перевірених", профе
сійних реєстраторів та зберігачів, здійснення контролю за
рухом акцій;
6) при можливості уникати конфліктів (або їх надмірно
го загострення) з менеджментом підприємства, підтриму
вати лояльність менеджерів;
7) зменшення кількості міноритарних акціонерів.
Отже, грінмейл негативно позначаються на діяльності
підприємств та соціальноекономічному стані країни. Тому
надалі автор планує детальніше розглянути вплив корпора
тивного шантажу на вітчизняних підприємствах на рівень
фінансової безпеки держави.
Література:
1. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17
вересня 2008 року № 514VI [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу: http://www.rada.gov.ua
2. Алєксєєв І. Грінмейл як частина сучасних корпора
тивних відносин // Правовий тиждень. — 2010. — №24.
3. Андрущенко О. Минёритарии // Бизнес. — 2008. —
№43(822).
4. Болденко В. Гринмейл — корпоративный шантаж или
защита миноритарием своих интересов [Електронний ре
сурс]. — Режим доступу: http://www.fargo.com.ua/articles/
2009/3/?SID=c741f7a73535e5620df0dd409eb7143a
5. Грінмейлінг як проблема зловживання акціонерами
своїми правами [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=124
6. Мартынов Н. Акционеры, которые знают, как качать
права//Инвестгазета. — 2002. — №5.
7. Натальченко О. Харцизьк: зелені листи на трубному
полі//Дзеркало тижня. — 2005. — №32.
8. Страхи "Ингосстраха". Рядовой конфликт или грин
мейл? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.vsesmi.ru/news/1441530/
Стаття надійшла до редакції 26.11.2011 р.

Економiка та держава № 2/2012

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339

О. В. Володарський,
студент, Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАХОДИ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОГО ХАРАКТЕРУ
КРАЇН G20 ПІД ЧАС ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ
КРИЗИ
Дана стаття висвітлює основні заходи країн G20 у сфері протекціонізму під час глобальної фінансової
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У сучасній системі міжнародних економічних відно
син протекціонізм спрямований на захист національної
економіки від іноземної конкуренції. Протекціоністські
заходи в період кризи вважалися нормою в багатьох
країнах — держави лобіювали власні інтереси, накла
даючи обмеження на міжнародну торгівлю і таким чи
ном намагаючись захистити власну промисловість. Існу
ють всі підстави вважати, що ці дії мали більше негатив
ного, ніж позитивного ефекту.
Актуальність даної теми полягає у вивченні й аналізі
застосування країнами G20 протекціоністських заходів.
Провідні країни світу неодноразово наголошували на
необхідності вільного розвитку світової торгівлі, вис
тупаючи за відміну чи принаймні обмеження застосу
вання протекціоністських заходів. Для стимулювання
господарської діяльності і забезпечення фінансової ста
більності на додаток до торговельних заходів уряди ре
алізували деякі макроекономічні заходи. Хоча вони
потрібні, щоб прискорити економічне зростання всере
дині країни загалом, а не в окремих секторах, і не на
правлені на дискримінацію торгових партнерів, вони
поклали початок стурбованості щодо їх впливу на кон
курентоздатність країн. Це актуалізує питання вивчен
ня необхідності застосування подібних заходів на дер
жавному рівні.
Метою цієї статті є дослідження основних протек
ціоністських заходів країн G20. Досягнення зазначеної
мети потребує вирішення таких завдань:
— визначити протекціоністські заходи країн G20;
— дослідити, чи мали місце розслідування щодо за
стосування обмежувальних заходів;
— визначити наслідки використання таких заходів
для світової торгівлі;
У роботі використані загальнонаукові методи дос
лідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, методи ло
гічного й порівняльного аналізу.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Основні протекціоністські заходи країн G20.
Найбільш загальною причиною застосування про
текціоністських заходів є кризові явища в економіці чи
можливість їх появи. З жовтня 2008 року, коли спалах
нула світова фінансова криза, країни G20 прийняли
близько 550 заходів, які обмежують або можуть потен
ційно обмежити і спотворити світову торгівлю. Близь
ко 18% з цих заходів були відмінені до цього часу, од
нак більша частина з них ще залишається в силі. Лідери
G20 на недавньому саміті знову підтвердили своє "не
похитне" зобов'язання чинити опір всім формам протек
ціоністських заходів [1]. До того ж, визнаючи важливість
безмитної торгівлі і інвестицій для відновлення світо
вої економіки, вони зобов'язалися тримати ринки
відкритими і лібералізувати торгівлю й інвестиції як ос
новні передумови економічного розвитку.
Проте, за період з жовтня 2010 року до квітня 2011
року більшість урядів G20 ввели нові заходи, які обме
жують торгівлю. Деякі з них передбачають торговельні
обмеження і не сприяють лібералізації торгівлі. Низка
країн G20 навіть ввела нові експортні обмеження. Та
кож певну стурбованість викликали адміністративні за
ходи, які наклали додаткові бар'єри на імпорт.
Кількість торговельних обмежень (зокрема як
імпортних, так і експортних), прийнятих економіками
G20, зросла за останні шість місяців (табл. 1). Заходи,
перераховані в таблиці, не є рівнозначними і часто ма
ють неоднаковий вплив на торгові потоки. Деякі заходи
часто стосуються одного специфічного продукту або
товарів імпортного походження, а інші впливають на
кошик певної продукції експортноімпортного похо
дження [2].
Секретаріат СОТ вважає, що нові імпортні обмежен
ня, введені економіками G20 з середини жовтня 2010 —
квітня 2011 років, покривають близько 0,5% світового
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ціновими коливаннями [4]. Серед усіх
заходів найчастіше вводилися екс
Жовтень
портні податки або інші експортні об
Квітень –
Березень –
Травень –
Вид
Вересень 2009 –
2010 –
серпень
травень
Жовтень
меження, а також нетарифні заходи
заходу
Лютий 2010
Квітень
2009
2010
2010
(заборони імпорту, ліцензування або
6 місяців
2011
5 місяців
3 місяці
5 місяців
інше прикордонне регулювання). Го
6 місяців
ловними експортоорієнтованими за
Торговельні
50
52
24
33
53
ходами продовжують залишатися
Прикордонні
21
29
22
14
52
обмеження на сільськогосподарську
Експортні
9
7
5
4
11
продукцію (експортні заборони і кво
Інші
0
7
5
3
6
ти на зерно) і деякі мінерали (скоро
Разом
80
95
56
54
122
чення експортної квоти і нефор
мальні заборони щодо рідкісних земель
них мінералів).
Таблиця 2. Частка торгівлі, охоплена обмежувальними заходами
Продовжує зростати стурбо
країн G20 (%)
ваність
низки
країн щодо обмеження їх
Жовтень
Листопад
Травень
Жовтень
експорту через надмірні митні процеду
2008 –
2009 –
2010 –
2010 –
ри, адміністративні рішення і бюрокра
Жовтень 2009
Травень 2010
Жовтень 2010
Квітень 2011
тичні затримки своїх торгових партнерів
У світовому імпорті 0.8
0.4
0.2
0.5
з G20, які за своєю природою є протек
У імпорті G20
1.0
0.5
0.3
0.6
ціоністськими [5]. Окремі країни вирі
імпорту і 0,6% імпорту країн G20 порівняно з 0,2% і 0,3%, шили заборонити або нав'язати суворіший контроль за
відповідно, за попередній період (табл. 2).
деякими продуктами харчування, імпортованими з
Проведені дослідження свідчать про те, що торго Японії або з її регіонів через ядерну кризу.
вельні обмежувальні заходи, взяті на озброєння еконо
У сфері торгівлі послугами, економіки G20 роблять
міками G20, впливають на відносно широкий ряд про акцент на відкритість ринку. Однак не слід забувати, що
дукції [3]. Здебільшого ці заходи торкаються наступних також мали місце заходи, введені для сприяння світовій
секторів: хімічна промисловість, виробництво м'яса і торгівлі, зокрема пов'язані зі скороченням імпортних
м'ясних товарів, предметів із заліза і сталі, пластмаси, тарифів (хоча деякі з цих скорочень здійснювалися
машинне обладнання і механічні побутові прилади, мо тільки на тимчасовій основі) або спрощенням митних
лочна продукція, електричне устаткування і транспортні процедур. Частка торговельних заходів, що сприяють
засоби. Сектори, які сильніше всього постраждали від розвитку світової торгівлі, трохи зменшилася за останні
обмежувальних заходів, включають: виробництво ма місяці і зараз складає 45% в порівнянні з 48 % в травні
шинного устаткування і механічних побутових приладів жовтні 2010 року, 43% в березнітравні 2010 року, 29%,
(рефрижератори, морозилки, насоси тощо), виробниц в вересні 2009 — лютому 2010 року і 15% в квітнісерпні
тво автомобілів та засобів пересування, м'ясна промис 2009 року.
ловість, виробництво в сфері авіатехніки та суднобуду
2. Розслідування щодо застосування протекціоні
вання (табл. 3).
стських заходів.
Важливо зазначити, що переважна кількість заходів
Кількість розслідувань щодо правомірності імпле
G20 були прикордонного характеру (тарифні і нета ментації торговельних заходів, ініційованих економіка
рифні заходи, як, наприклад, вимоги по ліцензуванню ми G20, продовжує знижуватися. За дослідженнями
імпорту та імпортні заборони). Були також випадки змін СОТ, загальна кількість антидемпінгових розслідувань,
тарифів через адміністративні процедури, пов'язані з ініційованих економіками G20, знизилася на 20% за
січеньвересень 201,0 року в по
рівнянні з цим же періодом в 2009 році
Таблиця 3. Протекціоністські заходи G20, жовтень 2010 — квітень 2011 (%)
[6]. Ця тенденція продовжується,
хоча в повільнішому темпі (табл. 4).
Розділи
%
Розділи
%
Протягом жовтня 2010 — квітня 2011
51 - Шерсть
0,3
Загалом
100.0
члени G20 ініціювали 78 антидемпін
52 - Вата
1,6
Сільське господарство (01-24)
14,9
гових розслідувань, порівняно з 83
02 - М’ясо і м’ясні продукти
10,4
53 - Інші рослинні волокна
0,1
розслідуваннями протягом жовтня
17 - Цукор і цукрові вироби
1,6
54 - Штучні нитки
0,8
2009 — квітня 2010, що демонструє
зниження в 6%. Якби не Бразилія, то
19 - Зернові культури
0,2
58 - Спеціальні тканини
0,1
цей спад був би ще істотнішим. На
20 - Фрукти, овочі і горіхи
0,1
60 - В'язані або вишиті тканини
0,2
відміну від Бразилії і Російської Фе
21 - Змішані їстівні продукти
0,1
61 - Одяг, в'язаний/вишитий кроше
1,2
дерації, які збільшили кількість роз
22 - Напої, алкоголь
1,8
62 - Одяг, не в'язаний/вишитий кроше
1,8
слідувань, кожен інший член G20 або
23 - Залишки і надмірні витрати
0,4
64 - Взуття
0,1
ініціював меншу кількість антидемпі
24 - Тютюн
0,4
70 - Скляний посуд
0,2
нгових рослідувань, або не продемон
72 - Залізо і сталь
6,9
Промислова продукція (25-97)
85,1
стрував ніякої зміни в їх кількості. В
28 - Неорганічні хімікати
0,1
73 - Предмети заліза і сталі
3
Австралії їх кількість зменшилась з 7
до 2, в Індії — з 20 до 15, в Канаді — з
29 - Органічні хімікати
0,9
74 - Мідь і вироби з неї
0,3
2 до 0, а в Китаї — з 6 до 4.
33 - Ефірні масла, косметична
0,1
76 - Алюміній і вироби з нього
0,1
Щодо товарного охоплення ви
продукція
82 - Інструменти з базових металів
0,6
щезазначених
розслідувань, то
19,8
35 - Білковидні субстанції
0,1
84 - Машинне устаткування,
збільшилася кількість розслідувань з
37 - Фото- або кінографічні товари
0,3
побутові прилади
приводу продуктів хімічної і паперо
38 - Змішана хімічна продукція
0,2
85 - Електричне машинне обладнання
8,3
вої промисловості. В свою чергу,
39 - Пластмаса і продукція з неї
3,4
87 - Транспортні засоби
18,2 кількість розслідувань з приводу ме
40 - Каучук і продукція з нього
0,7
88 - Авіація, літальні апарати тощо
5,8
талевої продукції значно зменшила
42 - Шкіряна продукція
0,5
89 - Суднобудування, човни тощо
4,8
ся. Інші сектори, також втратили
44 - Деревина і предмети
90 - Оптичний і інші точні
свою частку в загальній кількості роз
деревини
1,9
інструменти
0,1
слідувань, зокрема це пластмаси і ма
48 - Папір і картонаж
0,7
95 - Іграшки, спортивне обладнання
1,1
шинне устаткування.
Таблиця 1. Протекціоністські заходи економік G20

84

Економiка та держава № 2/2012

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Необхідно відзначити, що ще однією важливою
тенденцією є зменшення кількості розслідувань з при
воду компенсаційного мита в 2010 році порівняно з 2009
роком (табл. 5). Загальна кількість розслідувань змен
шилася з 11 до 7 за вищезазначений період.
Кількість розслідувань з приводу захисних заходів
залишилася незмінною (табл. 6). Члени G20 ініціювали
п'ять нових розслідувань в жовтні 2010 — квітні 2011
року.
3. Використання експортних обмежень країнами
G20.
Експортні обмежувальні заходи можуть приймати
різні форми: податки або мито, квоти, заборони, міні
мальні експортні ціни, скорочення відшкодування ПДВ
для експортерів і ліцензування [7]. Також експортні об
меження можуть бути накладені для реалізації різно
манітних політичних завдань, як, наприклад, захист на
вколишнього середовища, захист природних ресурсів,
розвиток переробної промисловості, управління інфля
цією і збільшення фінансових доходів. Кількість експор
тних обмежень, застосованих урядами країнчленів
СОТ, є наступною:
— 15 експортних обмежень протягом жовтня 2008
— жовтня 2009 років;
— 35 експортних обмежень протягом листопада
2009 — жовтня 2010 років;
— 30 експортних обмежень протягом жовтня 2010
— квітня 2011 років.
Ці заходи передбачають переважно експортні по
датки на сільськогосподарську продукцію у відповідь на
підвищення цін і експортні квоти на метали і мінераль
ну продукцію. Також були випадки, коли вводилися або
збільшувалися експортні субсидії (наприклад, повтор
не введення ЄС експортних компенсацій на масло, сир,
молочний порошок; збільшення в США молочних суб
сидій, і експортні компенсації Швейцарії на вершки і
худобу); хоча ці заходи збільшують експорт, вони та
кож значно спотворюють світові ринки.
Експортні обмеження спотворюють торгові потоки,
так само, як і імпортні бар'єри, а також впливають на
промисловість і споживання в імпортуючих країнах. Для
імпортуючих країн результатом є менша доступність
продукції і вищі ціни. Експортні обмеження можуть
бути привабливими для країни, що накладає їх, але є
шкідливими для торгових партнерів. Уряди часто вда
ються до використання експортних обмежень задля
зменшення цін на внутрішньому ринку або для розши
рення вітчизняного промислового виробництва. Вплив
експортних обмежень є доволі комплексним і не обме
жується ринком однієї країни, що вводить обмеження
(табл. 7).
Експортні податки, мито та збори можуть набувати
адвалорної форми, коли вони нараховуються у відсот
ках до ціни експортного продукту, або специфічної
форми, коли певна грошова сума стягується з одиниці
ваги, обсягу чи штуки продукції. Країни також викори
стовують диференційний експортний податок, який є
набагато нижчим на оброблений продукт, ніж просто
на сировину, таким чином заохочуючи її подальшу об
робку. Загалом експортні податки мають ефект скоро
чення обсягу експорту шляхом збільшення кінцевої ек
спортної ціни, і створюють "подвійну" цінову систему.
Коли країна, що оподатковує експорт, є достатньо ве
ликою, щоб вплинути на світові ціни, вона отримує ви
годи за рахунок імпортуючих країн. Відбувається пере
орієнтація на вітчизняний ринок, призводячи до зни
ження вітчизняних цін. Через цей ефект експортні по
датки можуть створити різницю між вітчизняними ціна
ми і цінами на світових ринках. Ця різниця забезпечує
цінову перевагу місцевих споживачів. Згідно OECD, у
2009 році експортні податки застосувала майже поло
вина членів СОТ [8].
Експортні квоти — кількісні обмеження, накладені
експортуючою країною на максимальний обсяг продук
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Таблиця 4. Проведення антидемпінгових розслідувань
Члени G20
Аргентина
Австралія
Бразилія
Канада
Китай
ЄС
Індія
Індонезія
Корея
Мексика
Російська Федерація
Південна Африка
Туреччина
США
ПІДСУМОК

жовтень 2009 –
квітень 2010
12
7
9
2
6
9
20
3
2
1
0
1
1
10
83

жовтень 2010 –
квітень 2011
11
2
25
0
4
8
15
0
0
2
1
0
1
9
78

Таблиця 5. Проведення розслідувань з приводу
компенсаційного мита
Члени G20
Китай
ЄС
Мексика
США
ПІДСУМОК

жовтень 2009 –
квітень 2010
1
3
0
7
11

жовтень 2010 –
квітень 2011
0
2
1
4
7

Таблиця 6. Проведення розслідувань з приводу
захисних заходів
Члени G20
Індія
Індонезія
Російська Федерація
Туреччина
ПІДСУМОК

жовтень 2009 –
квітень 2010
0
5
0
0
5

жовтень 2010 –
квітень 2011
1
2
1
1
5

ту, який дозволяється експортувати. Традиційно існує
експортна система ліцензування, яка розподіляє квоти
між визначеними експортерами. Система розподілу квот
іноді застосовується, щоб певні експортери отримали
провідну позицію на ринку експортуючої країні, таким
чином заохочуючи утворення могутніх експортних кар
телів. Ефекти від експортних квот приблизно такі самі,
як і від експортного податку. Різниця полягає в тому,
що, коли все вітчизняне виробництво орієнтоване на
експорт, експортна квота еквівалентна виробничій квоті
[9]. Подібно до експортних заборон, втрати добробуту
від експортних квот є більшими для товарів, таких як
зерно, ціноутворення яких є нееластичним. В порівнянні
з податками на експорт, кількісні обмеження більш ши
роко використовуються для реалізації соціальнопол
ітичних завдань. Мінімальні експортні ціни застосову
ються, щоб досягти цільових експортних цін, які вста
новлюються для контролю цін на світовому ринку, або
полегшення митних процедур.
Заборона експорту — повна заборона на експор
тування даного продукту, часто слугує для реалізації
певної специфічної мети, яка іноді не має відношення
до торгівлі. Експортні заборони традиційно застосову
ються до рибальства, експорту шкіри, хутра тварин, які
знаходяться на грані вимирання, експорту небезпечних
матеріалів [10]. Країни застосовують заборону експор
ту, щоб гарантувати їхню доступність на внутрішніх
ринках за нижчих цін; основні приклади — заборона
експорту пшениці, рису, ріпчастої цибулі і цукру. Вплив
заборони експорту є очевидним: результатом є змен
шення пропозиції на світових ринках (і, якщо країна є
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Таблиця 7. Експортні обмежувальні заходи
(жовтень 2010 — квітень 2011 року)
Аргентина
Білорусь
Білорусь
Білорусь,
Казахстан,
Росія
Болівія
Китай
Китай
Китай
Індія

Індія
Індія
Індія
Казахстан
Республік
а Киргизія
Македонія
Молдова
Сербія
Україна
Україна
Україна

Оновлення переліку "valores criterio de carácter precautorio" щодо експорту
певних видів продукції, таких як натуральний мед, яблука, груші, айва до
визначених країн
Введення неавтоматичного ліцензування експорту гумових пневматичних шин
Тимчасове обмеження експорту рапсового масла, рапсу і льону
Збільшення експортних тарифів на мідні катоди (з 0 по 10%) і на
нелегірованний нікель (з 5% до 10%)
Тимчасові експортні обмеження певної продукції, як, наприклад, соєві боби;
насіння соняшнику; мука; інші тверді залишки сої
Експортні квоти щодо рідкісних земляних мінералів; оголошені 28 грудня 2010
Збільшення експортних тарифів на рідкісні земляні мінерали неодімій та
хлорид лантану (з 15% до 25%); на феросплави, де частка рідкісних земляних
елементів перевищує десять відсотків (з 20% до 25%)
Експортна квота на вугілля в 2011 році в обсязі 38 млн тонн
Введення експортних тарифів на певні види продукції, такі як: зміїна шкіра,
хутро ягняти; (10%); шкіра для сидіння велосипеду, пакувальні/ремневі шкіри,
стрічкові шкіри, шкіри ременя, темна шкіра, залізний скреп, залізні або сталеві
злитки; шкіряне багажне покриття, промислова шкіра тощо (15%)
Додаткове збільшення експортного податку (з 5% до 20%) на залізну руду
(з 5% до 20%) і на залізорудні брили і шматки і (з 15% до 20%)
Розширення експортної заборони на бобові (здійснюється з 27 червня 2006 р.)
Експорт бавовняно-паперової пряжі за умови реєстрації в Директораті
Зовнішньої Торгівлі
Тимчасова експортна заборона на дистиляти, керосін та бензин
Встановлення тимчасового експортного мита на деякі види
сільськогосподарської продукції
Тимчасова експортна заборона на пшеницю, суміші пшениці і жита, муку
Тимчасова експортна заборона на пшеницю і суміші пшениці і жита (meslin)
Тимчасова експортна заборона на пшеницю і меслін. З 1 квітня 2011 року
часткова заміна заборони на муку з встановлення експортної квоти в 11 тисяч
тонн в місяць
Нові вимоги по ліцензуванню щодо сільськогосподарської продукції, як,
наприклад, пшениця і суміш пшениці і жита (meslіn), зерно, ячмінь (200 тисяч
тонн), жито і гречка. Ці заходи були введені в дію 28 грудня 2010 року
Зниження експортних тарифів на металевий скрап (з 24% до 21%) відстрочено
до 2012 року
Дозвіл на експорт кольорових металів тільки для спеціалізованих
металургійних заводів з експортними свідоцтвами якості, продовжений до 2015

великим постачальником, то спостерігається і підвищен
ня цін). На вітчизняному ринку заборона експорту
збільшує доступність продукту для внутрішніх спожи
вачів, а отже, внутрішні ціни зменшуються. Точне ціно
ве спотворення залежить від еластичності цін на про
дукт. Заборона експорту може призводити до держав
них збитків через неефективність виробництва; втрата
вважається ще більшою, коли заборона нав'язується не
еластичним товарам, як наприклад зерно.
ВИСНОВКИ
Наукова новизна цієї статті полягає в тому, що в
ній за допомогою дослідження застосування протек
ціоністських заходів країнами G20 визначається їх
вплив на світову торгівлю. У цій статті проаналізова
но використання країнами G20 різних обмежувальних
заходів, зокрема експортних обмежень, задля реалі
зації власних інтересів на світових ринках. Безпосе
реднім і очевидним ефектом будьяких експортних
обмежень є скорочення обсягів експорту певної виз
наченої продукції або сировини, що призводить до
наступного:
— негативні наслідки для торгових партнерів. Пе
реорієнтовуючи продукцію чи сировину з експорту на
вітчизняні ринки, ці обмеження піднімають ціни для іно
земних споживачів та імпортерів;
— збільшення постачань на вітчизняний ринок.
Це призводить до падіння товарних цін на внутріш
ньому ринку. У деяких випадках ця різниця між
вітчизняними та світовими цінами допомагає вітчиз
няним виробникам специфічної продукції, тому за
безпечує їхню конкурентоздатність. Це, в свою чер
гу, призводить до часткової монополізації вітчизня
ного ринку, в той час як в результаті скорочення
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обсягів експорту світові ціни значно
підвищуються.
Знижуючи ціни в країнахвиробниках
і збільшуючи невпевненість щодо май
бутніх цін, експортні обмеження відби
вають бажання в інвестиційних рішеннях
щодо виробництва продукції, видобутку
і обробки сировини, потенційно скорочу
ючи їх постачання в довгостроковій пер
спективі. Більше того, експортні обме
ження одної країни призводять до цілої
низки подібних обмежень з боку інших
країн, що, в свою чергу, призводить до
спотворення і глобального підвищення
цін. Можна говорити про так звані про
дуктивні втрати (як в експортуючих, так
й імпортуючих країнах), які є наслідком
спотворень, викликаних експортними об
меженнями, що впливають як на вироб
ників, так і на споживачів.
Отже, незважаючи на свої обіцянки,
економіки G20 продовжують застосову
вати різні заходи протекціоністського
характеру. Ці заходи здебільшого є од
носторонніми і мають негативні ефекти
для торговельних партнерів, так само як
і нераціональне використання цих за
ходів за умови неефективного вироб
ництва всередині самої країни. Навіть
враховуючи певний позитивний корот
костроковий ефект для національної
економіки, ці заходи призводять до де
формації світового ціноутворення у дов
гостроковій перспективі. Саме тому ак
туальним залишається питання впровад
ження заходів урядової підтримки для
стимулювання розвитку світової еконо
міки.
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го пропонували власні, нерідко обмежені підходи до
вибору критеріїв банкрутства, оскільки: а) розглядали,
або одну фінансову сферу діяльності фірм (Р. Таффлер
[22], М. Федотова [7], П. Фітцпатрік [15]), або макси
мум дві сфери діяльності: операційну і фінансову (BBR
[12], В. Бівер [11], Г. Давидова і А. Беліков [1], Н.Жа
кендофф [17], С. Мервін [18], Р. Сміт і А. Вінокор [20],
Г. Спрінгейт [21], Р. Сайфулін і Г. Кадиков [3]), і мало
хто з авторів (Є. Альтман [8], Р.Ліс [2], О. Терещенко
[6]) розглядав одразу три сфери діяльності: операцій
ну, інвестиційну, фінансову, тобто відсутня комплекс
на оцінка; б) до того ж вчені вивчали показники діяль
ності підприємств відокремлено один від одного, без
врахування між ними економічних взаємозв'язків;
2) практично відсутні роботи, що грунтовно досліджу
ють, системно узагальнюють та критично аналізують ос
новні підходи вчених до вибору критеріїв банкрутства,
що сформувалися в світовій економічній науці; 3) біль
CТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У світовій економічній науковій літературі до вибо шість іноземних авторів з даної проблеми, які є класи
ру кількісних критеріїв банкрутства зверталися Є. Аль ками світової економічної науки, на жаль, мало вивчені
тман [8], автори Бюро дослідження економічної ко в українській економічній науці.
н'юнктури BBR [12], В. Бівер [11], Г. Давидова і А. Белі
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ков [1], Р.Ліс [2], С. Мервін [18], Р. Сміт і А. Вінокор [20],
Мета статті — критичне осмислення світових під
Г. Спрінгейт [21], Р.Сайфулін і Г.Кадиков [3], Р.Таффлер
[22], О. Терещенко [6], М. Федотова [7], П. Фітцпатрік ходів до пошуку оптимальних критеріїв оцінки ризику
[15]. Вчені Дж. Аргенті [10], П. Бонгіні, Г. Феррі, Н. Хайм імовірного банкрутства, з точки зору їх переваг, не
[13], В. Ковальов [4], Т. Скоун [5], Дж. Чендлер і С. Хенкс доліків, можливостей застосування в сучасних українсь
[14], Г. Халл [16], вони використовували якісні критерії ких економічних умовах.
оцінки ризику банкрутства, які, на відміну від кількісних,
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
дозволили порушити наукову проблему — вивчення імо
вірних причин настання банкрутства. Розгляд наукової
На сьогоднішній день в світовій економічній науці
літератури показує необхідність подальшого вивчення існують дві основні групи критеріїв оцінки ризику імо
проблеми критеріїв банкрутства: 1) автори здебільшо вірного банкрутства: кількісні та якісні.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У зв'язку з міжнародною фінансовою кризою, від
наслідків якої сьогодні потерпають всі економічно роз
винуті країни світу, в тому числі і Україна, гостро постає
проблема прогнозування тенденцій змін фінансового ста
ну і оцінка ризику імовірного банкрутства підприємств.
Для оцінки ризику імовірного банкрутства в економічній
науці застосовують кількісні та якісні критерії оцінки
ризику імовірного банкрутства. Від характеру обраних
критеріїв оцінки ризику імовірного банкрутства залежать
і висновки щодо діагностики ризику імовірності банкрут
ства і своєчасне здійснення антикризових заходів з ме
тою недопущення банкрутства підприємства. Тому про
блема вибору критеріїв оцінки ризику імовірного банк
рутства є вельми актуальною як для вітчизняної економ
ічної науки, так і для економіки.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Домінуюча традиція в економічній літературі —
вивчати кількісні критерії оцінки ризику банкрут
ства, на яких автор статті зупиниться пізніше. Якісні
критерії оцінки ризику банкрутства виникли по
рівняно недавно в 70ті роки ХХ ст. на основі по
єднання різних суспільних наук: менеджменту, мар
кетингу і соціології. Якісні критерії передбачають
дослідження тих характеристик роботи фірми, які не
можна аб о складно безпосереднь о вимі ряти в
кількісних показниках та нормувати, як, наприклад,
рівень обслуговування клієнтів. Їх мета — доповню
вати кількісні критерії ризику банкрутства і виявля
ти причини імовірного банкрутства. Якісні критерії
являють собою анкетні опитування керівництва, фа
хівців та службовців фірми, за допомогою спеціаль
но складених анкет щодо поточного фінансового
стану фірми і майбутніх перспектив розвитку фірми
Дж. Аргенті [10].
Вивчаючи імовірні причини виникнення банкрут
ства і використовуючи якісні критерії для оцінки ри
зику імовірності банкрутства, Дж. Аргенті [10], П.
Бонгіні, Г. Феррі, Н. Хайм [13], В. Ковалев [4], Т. Ско
ун [5], Дж. Халл [16], Дж. Чендлер і С. Хенкс [14] при
ходили до висновків щодо імовірних причин виникнен
ня банкрутства. Вчені Дж. Аргенті [10], В. Ковалев [4],
Т. Скоун [5], Дж. Чендлер і С. Хенкс [14] вважали, що
основною причиною банкрутства підприємств є недо
статній досвід управління, недосконала бухгалтерсь
ка інформація, високі темпи зростання обсягів торгівлі,
високі довгострокові зобов'язання, різкі соціальні,
політичні технологічні та економічні зміни навколиш
нього середовища. Дж. Аргенті [10] розділив основні
причини, які можуть привести підприємства до банк
рутства, на три групи критеріїв: 1) недоліки в роботі
підприємства: відсутність кваліфікованих управлінсь
ких кадрів, недоліки системи управлінського обліку
витрат, відсутність бюджетного контролю та прогно
зу грошових потоків, зменшення вимог щодо якості
продукції та обслуговування клієнтів, млява реакція на
зміни ринкового середовища (зокрема, на появу у кон
курентів нових видів продукції, технологій, ринків,
методів організації праці), відмова підприємства від
досягнення намічених цілей і складання стратегічного
плану розвитку; 2) помилки в роботі: надто висока ча
стка позикового капіталу, напружена кредитна політи
ка у взаємовідносинах з банками, дефіцит обігових
коштів внаслідок швидкого росту бізнесу, наявність ве
ликого проекту, ризик невдачі якого здатний суттєво
вплинути на погіршення фінансового стану підприєм
ства; 3)симптоми: а) погіршення фінансових показ
ників, використання "творчого бухгалтерського об
ліку"; б) нефінансові ознаки неблагополуччя: погіршен
ня якості продукції, падіння корпоративного патріо
тизму та єдності співробітників, низька моральність
працюючих, зменшення частки ринку; в) остаточні сим
птоми кризи: судові позови проти компанії, збільшен
ня обсягів рекламацій клієнтів щодо якості продукції
та рівня обслуговування, скандали, відставки. Дж. Чен
длер і С. Хенкс [14] якісними критеріями банкрутства
вважали управлінський досвід, за умов адекватного до
ступу у підприємства до фінансового та людського ре
сурсу. П. Бонгіні, Г. Феррі, Н. Хайм [13]підкреслюють,
що основною причиною банкрутства азійських фірм є
високі темпи зростання обсягів торгівлі, високий
фінансовий леверидж і високі обсяги інвестицій у
власні заводи. Дж. Халл [16], досліджуючи фірми Ве
ликобританії, вважає основною причиною банкрутства
неефективний маркетинг. Автори С. Торхіл, Р. Аміт
[23], аналізуючи канадські фірми, вважають, що голов
ною причиною банкрутства новостворених фірм є не
стача управлінського досвіду, тоді як нестача здатності
пристосовуватись до екологічних змін, була головною
причиною банкрутства серед фірм, які давно існували.
Автори, що використовували якісні критерії банкрут
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ства, не запропонували нормативної методики оцінки
якісних критеріїв роботи фірми, обмежуючись лише
рекомендаціями. Крім того, якісні критерії причин бан
крутства можуть значно змінюватись при переході від
країни до країни в залежності від ментальності, куль
тури, екологічних та політичних змін, соціальноеко
номічного становища країни.
Кількісні критерії оцінки ризику імовірності банк
рутства передбачають дослідження кількісно вираже
них фінансових індикаторів банкрутства, показників
діяльності фірми на основі аналізу бухгалтерської
звітності і підбираються емпіричним шляхом (наприк
лад, Є. Альтман, В. Бівер, С. Мервін, Р. Сміт і А. Віно
кор, Г. Спрінгейт, Р. Сайфулін і Г. Кадиков, Р. Таффлер,
О. Терещенко, П. Фітцпатрік та інші) або на основі ана
лізу ринкових індикаторів банкрутства, які мають вста
новлені нормативні значення та допустимі границі ко
ливань, цей спосіб є вельми популярним останні деся
тиліття на Заході (зокрема, Ф. Блєк і М. Шоулз, Р. Мер
тон та інші).
На початку виникнення проблеми прогнозування
банкрутства в 30—40і роки ХХ ст. увага дослідників,
що займалися кількісними критеріями банкрутства,
концентрувалась переважно на операційній сфері та
меншо ю мірою на фінансовій сфері діяль ності
підприємств, оскільки вважали операційну сферу го
ловною сферою діяльності фірм. Увага вчених при
діляється забезпеченню фірм оборотними коштами,
оборотним капіталом, виробничими запасами для ви
робництва продукції, підтриманню рентабельності
продаж (BBR [12], Р. Сміт і А. Вінокор [20]). Згодом з
розвитком банківського сектора в 60ті роки ХХ ст.,
зростанням ринку банківських послуг та стрімким зро
станням обсягів кредитування банками фірм поси
люється роль та важливість фінансової сфери. Увага
дослідників приділяється забезпеченню оптимальних
співвідношень власних та позикових джерел в загаль
ному обсязі джерел фінансування фірми, наявності у
фірми в достатній кількості ліквідних активів для роз
рахунку з короткостроковими боргами (В. Бівер [11]).
На початку 70тих років ХХ ст. активно починає роз
виватися фондовий ринок і стрімко збільшується час
тка акціонерних компаній, акції яких вільно продають
ся на біржі, що підкреслює важливість врахування інве
стиційної сфери діяльності підприємства. Увага ав
торів, що використовували кількісні критерії прогно
зування банкрутства, приділяється інвестиційній при
вабливості фірм, яка пов'язується зі зростанням рин
кової вартості власного капіталу фірми, зростанням
курсу акцій фірми (Є. Альтман, Ф. Блєк і М. Шоулз, Р.
Мертон).
У сучасній економічній науці частіше показники
діяльності підприємства поділяються на групи за еко
номічним змістом (Р. Брейлі та С. Маєрс, К. Ізмайлова).
Автор статті пропонує ці показники класифікувати за
сферами діяльності підприємства, умовно поділивши на
три групи (операційна, фінансова, інвестиційна) за на
прямами руху грошових потоків:
1) група критеріїв, яка характеризує операційну
сферу діяльності фірми;
2) група критеріїв, яка характеризує інвестиційну
сферу діяльності фірми;
3) група критеріїв, яка характеризує фінансову сфе
ру діяльності фірми.
Вивчення світової економічної літератури показує,
що на сьогодні між різними авторами, які використову
вали кількісні критерії банкрутства, і досі немає одно
стайності, які критерії з трьох сфер діяльності фірм:
операційної, інвестиційної, фінансової, — є головними.
Є. Альтман [8], автори з Бюро дослідження економіч
ної кон'юнктури BBR [12], Г. Давидова і А. Беліков [1],
Р. Сміт і А. Вінокор [20], Г. Спрінгейт [21] концентрува
ли свою увагу переважно на операційній сфері і мен
шою мірою на фінансовій сфері діяльності фірми.
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В. Бівер [11], С. Мервін [18], Р. Сайфулін і Г. Кадиков [3]
концентрували увагу переважно на фінансовій сфері
діяльності фірми і менше уваги приділяли операційній
сфері діяльності фірм. Р. Таффлер [22], П. Фітцпатрік
[15], М. Федотова [7] взагалі концентрували увагу лише
на фінансовій сфері діяльності фірм. Н. Жакендофф [17]
рівною мірою приділяє увагу операційній та фінансовій
сферам діяльності фірм. Є. Альтман [8], Р. Ліс [2], О.Те
рещенко [6] — серед небагатьох вчених, хто, окрім тра
диційних операційної та фінансової сфер діяльності, ви
діляють ще й третю — інвестиційну сферу діяльності
фірм. Але, якщо Є. Альтман головною сферою діяль
ності фірми вважає операційну, О. Терещенко — рівною
мірою операційну та інвестиційну, то Р. Ліс головною
вважає саме інвестиційну сферу діяльності фірми.
Аналізуючи вибір критеріїв у конкретних сферах
діяльності різних дослідників, автор виявив наступні
закономірності.
В операційній сфері діяльності дослідники брали
наступні групи критеріїв: 1) групу показників майново
го стану використовували Є. Альтман [8], автори Бюро
дослідження економічної кон'юнктури BBR [12], В. Бівер
[11], Г.Давидова та А. Беліков[1], Н. Жакендофф [17],
Р. Ліс [2], С. Мервін [18], Р. Сміт і А. Вінокор [20], Г. Спрін
гейт [21]; 2) групу показників ділової активності вико
ристовували Є. Альтман [8], автори Бюро дослідження
економічної кон'юнктури BBR [12], В. Бівер [11], Г. Дави
дова і А. Беліков [1], Р. Сайфулін і Г. Кадиков [3], Г. Спрін
гейт [21], О. Терещенко [6]; 3) групу показників рента
бельності використовували автори Є. Альтман [8], Г.
Давидова і А. Беліков [1], Р. Сайфулін і Г. Кадиков [3],
О. Терещенко [6].
З групи показників майнового стану: а) критерій
оборотного капіталу до суми балансу, який характе
ризує забезпеченість фірм оборотним капіталом для
виробництва продукції, використовували Є. Альтман
[8], автори Бюро дослідження економічної кон'юнкту
ри BBR [12], Г. Давидова і А. Беліков [1], Н. Жакен
дофф [17], С. Мервін [18], Р. Ліс [2], Р. Сміт і А. Віно
кор [20], Г. Спрінгейт [21]; б) критерій виробничих за
пасів до суми балансу, що характеризує забезпеченість
підприємства виробничими запасами для виробництва
продукції, використовувало Бюро дослідження еконо
мічної кон'юнктури BBR [12]. в) критерій власного ка
піталу до основних виробничих фондів, що характери
зує фінансування основних фондів підприємства за
рахунок власного капіталу, використовувало Бюро
дослідження економічної кон'юнктури BBR [12]; г) кри
терій основних виробничих фондів до суми активів, що
характеризує забезпеченість підприємства основними
виробничими фондами для виробництва продукції, ви
користовувало Бюро дослідження економічної кон'юн
ктури BBR [12].
З групи показників ділової активності: критерій ви
ручка від реалізації до суми балансу, який свідчить про
оборотність капіталу, брали Є. Альтман [8], автори
Бюро дослідження економічної кон'юнктури BBR [12],
В. Бівер [11], Г. Давидова і А. Беліков [1], Г. Спрінгейт
[21], Р. Сайфулін і Г. Кадиков [3], О. Терещенко [6].
З групи показників рентабельності: а) критерій "рен
табельність реалізації продукції", який характеризує
прибутковість реалізації продукції — новий показник
введений Г. Кадиковим і Р. Сайфуліним [3]; 3) критерій
"рентабельність продукції", який свідчить про прибут
ковість виробництва продукції використовували Г. Да
видова і А. Беліков [1]; в) критерій "рентабельність ак
тивів", що характеризує прибутковість використання
активів, вперше запропонував Є. Альтман [8], а згодом
застосував Р. Ліс [2]; г) критерій "рентабельність опе
раційної діяльності за чистим грошовим потоком", який
свідчить про прибутковість операційної діяльності впер
ше використовував О. Терещенко [6]; д) критерій "при
буток до вирахування відсотків та податків до суми ак
тивів", що свідчить про рентабельність використання ак
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тивів, достатність прибутку для виплати відсотків та
податків, вперше ввів Є. Альтман [8], а згодом викорис
тав Г. Спрінгейт [21].
У фінансовій сфері діяльності дослідники брали на
ступні групи показників: 1) групу показників фінансо
вої стійкості використовували автори Є. Альтман [8],
В. Бівер [11], Р. Ліс [2], Г. Спрінгейт [21], Р. Сайфулін та
Г. Кадиков [3], Р. Таффлер [22], О. Терещенко [6], М. Фе
дотова [7], П. Фітцпатрік [15]; 2) групу показників рента
бельності використовували автори Г. Давидова і А. Бе
ліков [1], Р. Сайфулін і Г. Кадиков [3], П. Фітцпатрік [15].
3) групу показників ділової активності використовува
ли автор О. Терещенко [6].
У групі показників рентабельності автори брали на
ступний показник: критерій чистий "прибуток до влас
ного капіталу", який свідчить про рентабельність, при
бутковість використання власного капіталу, який впер
ше використав П. Фітцпатрік [15], а згодом застосували
Г. Давидова і А. Беліков [1], Г. Кадиков і Р. Сайфулін
[3].
У групі показників фінансової стійкості викорис
товують наступні критерії: 1) критерій "прибуток до
сплати податків до суми короткострокових зобов'я
зань", який свідчить про можливість підприємства по
гасити короткострокові борги за рахунок чистого при
бутку, вперше розробив Г. Спрінгейт [21], а згодом ви
користав Р. Таффлер [22]; 2) критерій поточні активи
до загальної суми зобов'язань, що показує наявність у
фірми ліквідних активів для розрахунку з боргами,
вперше введено Р. Таффлером [22]; 3) критерій "по
точні борги до суми активів", який характеризує по
точну заборгованість підприємства і показує за
лежність підприємства від позикових коштів, вперше
запропонував Р. Таффлер [22]; 4) критерій "інтервал
без кредитів", який показує здатність фірми до само
фінансування, вперше використав Р. Таффлер [22]; 5)
критерій "позиковий капітал до суми активів", який
показує питому вагу позикових коштів у активах
підприємства та свідчить про залежність підприємства
від позикових коштів, вперше запропонував викорис
товувати В. Бівер [11], а згодом М. Федотова [7]; 6) кри
терій "коефіцієнт забезпеченості власними коштами
оборотних активів", який свідчить про достатність у
підприємства власних джерел фінансування для попов
нення оборотних активів, — новий показник, запро
понований Г. Кадиковим і Р. Сайфуліним [3]; 7) кри
терій "грошові кошти до суми балансу", який свідчить
про достатність у підприємства ліквідних активів для
розрахунку з боргами, використовували автори Бюро
дослідження економічної кон'юнктури BBR [12], Р.
Сміт і А. Вінокор [20]; 8) критерій "власний капітал до
суми зобов'язань", який характеризує незалежність
підприємства від позикових коштів, вперше запровад
жений П. Фітцпатріком [15] та підтриманий Є. Альт
маном [8], Р. Лісом [2]. В показнику фінансової стаб
ільності Є. Альтман [8] замість балансової вартості
власного капіталу використав вперше ринкову вартість
власного капіталу, що дозволило йому вперше враху
вати ринкові індикатори банкрутства; 9) критерій "ко
ефіцієнт автономії", який свідчить про незалежність
підприємства від позикового капіталу, використовува
ли автори Бюро дослідження економічної кон'юнкту
ри BBR [12], О. Терещенко [6]. 10) критерій "оборот
ний капітал до інтервалу без кредитів", який свідчив
про можливості фірми до самофінансування, попов
нення оборотного капіталу за рахунок власних дже
рел коштів — новий показник, який ввів В. Бівер [11];
11) критерій "грошовий потік до суми зобов'язань",
який свідчить про можливості фірм розрахуватися з
боргами за рахунок надходжень чистого грошового
потоку (чистого прибутку і амортизації), — вперше ввів
В. Бівер [11]; 12) критерій "оборотний капітал до ко
роткострокових зобов'язань", що показує наявність у
підприємства ліквідних активів для розрахунку з ко
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роткостроковим зобов'язаннями, вперше запропону
вав В. Бівер [11].
У групі показників ліквідності використовують кри
терій "коефіцієнт поточної ліквідності", який характе
ризує здатність фірм погасити короткострокові борги
протягом року, його використовують автори Бюро дос
лідження економічної кон'юнктури BBR [12], Н. Жа
кендофф [17], С. Мервін [18], Р. Сміт і А. Вінокор [20],
Р. Сайфулін і Г. Кадиков [3], О. Терещенко [6], М. Фе
дотова [7].
У групі показників ділової активності використову
ють критерій "коефіцієнт оборотності позикового ка
піталу", який свідчить про прибутковість використання
позикового капіталу, його вперше використав О. Тере
щенко [6].
Інвестиційну сферу діяльності підприємства роз
глядали лише автори Є. Альтман [8], Р. Ліс [2], О. Те
рещенко [6] і в ній виділяли групу показників рента
бельності, в якій виокремлювали наступні показники:
а) критерій "нерозподілений прибуток до суми ак
тивів", який свідчить про наміри підприємства інвес
тувати частину прибутку в розвиток виробництва, цей
критерій вперше запропонований Є. Альтманом [8],
згодом був застосований Р. Лісом [2]. На думку авто
ра статті, цей показник є обмеженим, тому що харак
теризує інвестиційні можливості підприємства лише
за рахунок власних, тобто внутрішніх джерел; б) кри
терій "рентабельність активів за чистим грошовим по
током", який свідчить про рентабельність, прибут
ковість операційної та інвестиційної діяльності —
новий показник, запропонований О. Терещенком [6].
Але, на думку автора статті, цей критерій не є ефек
тивним, оскільки О. Терещенко поєднав дві сфери
діяльності операційну та інвестиційну, що унемож
ливлює прослідкувати окремо результати саме інвес
тиційної діяльності.
ВИСНОВКИ
Узагальнюючий аналіз описаних у світовій науковій
економічній літературі критеріїв банкрутства, підводить
автора статті до висновків: 1) автори здебільшого розг
лядали або фінансову сферу, або, в кращому випадку,
разом фінансову і операційну сфери діяльності; 2) по
казники діяльності підприємства розглядались автора
ми відокремлено один від одного, не враховувалися еко
номічні взаємозв'язки між показниками; 3) автори
Є. Альтман, Р. Ліс і О. Терещенко, хоча, на відміну від
більшості вчених, і брали для аналізу операційну, інвес
тиційну та фінансову сферу діяльності підприємства,
проте розглядали ці сфери відокремлено одна від одної,
не враховували їх взаємозв'язок та взаємовплив між
собою, що позбавляло їх підхід комплексної картини
діяльності підприємства, можливості виявляти невико
ристані резерви в операційній, інвестиційній, фінансовій
сферах діяльності для поліпшення фінансового стану
підприємства і уникнення загрози банкрутства; 4) в ос
новному автори досліджували мікрорівень (рівень
підприємства) та мезорівень (рівень галузі) і не дослід
жували макрорівень (рівень держави); 5) вчені, що ви
користовували кількісні критерії оцінки ризику імовір
ного банкрутства, навіть не порушували проблему при
чин виникнення банкрутства. Автори, що використову
вали якісні критерії банкрутства, хоча і наблизилися до
розуміння причин банкрутства, проте не створили нор
мативної шкали для оцінки значень критеріїв ризику
імовірного банкрутства фірм.
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ВСТУП
У сучасних умовах ринкової економіки в Україні
особливо актуальними є проблеми державного регулю
вання в розподілі грошових доходів та зайнятості насе
лення [2, с. 15]. Під зайнятістю розуміють суспільно ко
рисну діяльність громадян, яка здійснюється з метою за
доволення потреб та отримання трудового доходу.
Особливості трансформації зайнятості в регіоні дають
можливість зрозуміти, як змінюються умови в межах
цього регіону і в країні загалом у сфері задоволення
потреб громадян в суспільно корисній оплачуваній
діяльності і як саме ця діяльність оплачується. Питан
нями оцінки стану рівня соціального розвитку регіону
займалися такі вчені, як П. Литвяков, М. Курман,
Т. Медведєва, Б. Бреєва, Е. Саруханов, М. Долишній,
І. Багров та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — оцінити стан соціальної сфери Запо
різького регіону.
РЕЗУЛЬТАТИ
Зайнятість пов'язана із забезпеченням громадян
робочими місцями, детермінується демографічними,
соціальними та економічними процесами. Економічний
зміст занятості виражається в ефективності суспільно
го виробництва, соціальний — у формуванні і розвитку
особистості працівника, демографічний — у залежності
зайнятості від віковостатевих характеристик працівни
ка, тобто трудові ресурси — це носій робочої сили та
важливий аспект розвитку економіки [3, с. 100].
Аналіз статистичних даних [1] показав, що Запо
різький регіон забезпечений трудовими ресурсами, але
спостерігається негативна динаміка по зменшенню чи
сельності наявного населення, а саме у 2009 році цей
показник складає 1821,3 тис. осіб та у порівнянні із 2005
роком скоротився на 2,98%. Частка працівників зайня
тих у всіх сферах економічної діяльності у 2009 році
складає 45,5% від загальної чисельності наявного насе
лення в Запорізькому регіоні. В той же час чисельність
зареєстрованих безробітних в 2009 році скоротилася на
9 тис. осіб у порівнянні з 2008 роком, або на 25,0%. В
2008 році був найбільший рівень безробіття. А в 2009 році
у порівнянні до попереднього року чисельність безро
бітних скоротилась на 25,0%. Ця тенденція пов'язана зі
зменшенням кількості наявного населення. Важливо
відмітити, що найбільша частка безробітних за вікови
ми групами складає 15,2% від загальної кількості у віці
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15—24 років, у віці 25—29 років — 8,3% та у віці від 30—
34 років — 10,0%. Тобто загалом рівень безробіття у
віці 15—34 років складає 33,5% від загальної кількості
безробітних.
У 2009 році найбільша кількість зайнятого населення
зосереджена в промисловості — 202,9 тис. осіб (24,6%),
в сільському господарстві — 105,1 тис. осіб (12,8%), в
діяльності готелів та ресторанів — 191,5 тис. осіб (23,2%),
в діяльності транспорту та зв'язку — 50,8 тис. осіб (6,2%),
в будівництві — 34,4 тис. осіб (4,2%), в фінансовій діяль
ності — 13,1 тис. осіб (1,6%), в операціях з нерухомим
майном — 50,0 тис. осіб (6,1%), в охороні здоров'я —
53,1 тис. осіб (6,4%), в освіті — 61,8 тис. осіб (7,5%), в
державному управління — 35,9 тис. осіб (4,4%).
З 2005—2008 роки спостерігається постійне зрос
тання чисельності зайнятих в промисловості, фінансовій
діяльності та операціях з нерухомістю. Загалом в 2009
році в порівнянні з 2008 роком відзначається зменшен
ня кількості зайнятого населення на 3,1%.
У 2009 році зросла чисельності зайнятого населення
в будівництві на 5,8%, в діяльності готелів та ресторанів
— 0,8%, в діяльності транспорту та зв'язку — 1,6%, в
операціях з нерухомістю — 6,2%, в державному уп
равлінні — 2,0%. А суттєве скорочення цього показника
— у промисловості в 2009 році у порівнянні до поперед
нього періоду — 11,8%, у фінансовій діяльності — 13,8%.
За методологією МОП за причинами незайнятості
з 2000 року по 2008 рік спостерігається позитивна тен
денція по зменшенню чисельності безробітних. Так, в
2008 році кількість безробітних в Запорізькому регіоні
складала — 53,9%. В 2009 році відзначається зростання
чисельності безробітних до 73,0 тис. осіб, що на 19,1 тис.
осіб більше, ніж у 2008 році, або 35,4%. Це зростання
відбулось за рахунок вивільнення з економічних при
чин — 36,9%, що на 7,4% більше ніж у попередньому
році, за рахунок звільнення у зв'язку із закінченням
строку контракту — 6,2% у порівнянні до 2008 року на
0,7% більше та з інших причин — 3,4% або на 1,7%
більше. В той же час у 2009 році в порівнянні до попе
реднього періоду зменшилась кількість безробітних се
ред звільнених за власним бажанням на 4,1%, демобілі
зованих із строкової служби на 3,7%, непрацевлашто
ваних після закінчення загальноосвітніх та вищих на
вчальних закладах I—V рівнів акредитації на 4,9%.
Найбільша питома вага безробітних в 2009 році при
падає на звільнених за власним бажанням 38,6% та на
вивільнених з економічних причин 36,9% з підприємств,
установ та організацій Запорізької області.
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Значне зростання чисельності вивільнених праців
ників в 2009 році пов'язане із кризовими явищами в еко
номіці країни, які спричиняють таку соціальну ситуа
цію в Запорізькому регіоні.
В 2009 році значно скоротився попит на робочу силу
і складає 1093 особи і в порівнянні з попереднім роком
зменшився на 42,7%. В 2009 році було завантажено 25
осіб на одне вільне робоче місце, що більше в порівнянні
з 2008 роком на 25,0%. Зменшення вакансій вплинуло
на збільшення навантаження на одне робоче місце.
Значне зменшення попиту на робочу силу спостері
гається у промисловості на 44,0% у порівнянні з 2008
роком, у сільському господарстві на 31,7%, у будівництві
— на 21,3%, у торгівлі — на 48,7%, у діяльності транс
порту та зв'язку — на 36,5%, у фінансовій діяльності —
на 63,9%, в операціях з нерухомістю — на 73,2%, у дер
жавному управління — на 23,4%, у освіті — на 40,0%, в
охороні здоров'я — на 37,6%.
Так, найбільшою потребою підприємств Запорізь
кого регіону в 2009 році у працівниках на заміщення
вільних робочих місць за професійними групами є ква
ліфіковані робітники з інструментом — 221 особа
(20,2%), професіонали — 207 осіб (18,9%), робітники з
обслуговування, експлуатації та контролю за роботою
технологічного устаткування, складання устаткуван
ня та машин — 129 осіб (11,8%), фахівці — 115 осіб
(10,5%).
Слід відзначити зменшення кількості найманих пра
цівників у 2009 році. Так, з 2005—2008 роки відбувалось
зростання цього показника з 499,0 тис. осіб до 505,4 тис.
осіб відповідно. У 2009 році середньорічна кількість най
маних працівників, згідно зі статистичними даними, ско
ротилася на 7,5%. Насторожує факт низької зайнятості
молоді серед кількості штатних працівників, а саме в
2009 році складає 30,4%, що свідчить про безробіття се
ред молоді.
Підвищення зайнятості населення можливо досяг
ти за рахунок підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів. Так, в 2009 році навчились новим професіям
11876 осіб, які складають 2,5% до облікової чисельності
штатних працівників, та 52320 осіб підвищили кваліфі
кацію, або 11,2% до облікової чисельності штатних пра
цівників. Важливо відзначити, що в промисловості най
більша питома вага осіб навчались новим професіям і
складає 10116 осіб (85,2%) та найбільша частка осіб, які
підвищували кваліфікацію, а саме — 29400 осіб, чи 16,8%.
Кваліфіковані кадри є важливим аспектом у підвищені
зайнятості населення Запорізького регіону.
Потреба економіки в спеціалістах не завжди співпа
дає в структурі їх випуску. Для визначення оптималь
ної структури набору ( вважаючи критерієм максиміза
цію працевлаштування випускників навчальних закладів)
навчальні заклади повинні володіти інформацією про
потреби в промисловості та інвестиційній діяльності ре
гіону [3, с.32].
Скорочення осіб, які навчалися у загальноосвітніх
навчальних закладах в 2009 році, складає 166387 осіб,
які в порівнянні з 2005 роком зменшились на 37269 осіб,
або на 18,3%. Скорочується кількість випускників про
фесійнотехнічних закладів (у 2009 році складає 11108
осіб, що в порівнянні з 2005 роком на 27,3% менше) та
випускників вищих навчальних закладів I—II рівня ак
редитації (у 2009 році складає 3656 осіб, що в порівнянні
з 2005 роком менше на 32,4%). В той же час слід зверну
ти увагу на позитивні тенденції у зростанні кількості ви
пускників вищих навчальних закладів III—IV рівня ак
редитації, а саме: у 2009 році на 59,8% в порівнянні з 2005
роком та кількості аспірантів на 55,1% у 2009 році по
відношенню до 2005 року. Тому можна стверджувати,
що в Запорізькому регіоні розвивається науковий по
тенціал. Однією з ключових складових соціальноеко
номічної діяльності є повна та ефективна зайнятість.
Боротися зі зниженням кількості безробітних можна за
рахунок створення нових робочих місць.
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Середньомісячна заробітна плата дорівнює 1834
грн., що в порівнянні з 2005 роком зросла на 2,14 рази.
Тим самим спостерігається позитивна динаміка у пос
тійному збільшенні середньомісячної заробітної плати.
Зростання номінальної заробітної плати працівників
за видами економічної діяльності, за даними статисти
ки [1], в 2009 році спостерігається в промисловості —
2290 грн., в порівнянні з попереднім періодом — 100,7%,
в сільському господарстві — 1191 грн., в порівнянні з
попереднім періодом — 109,3%, в рибальстві та риб
ництві — 952 грн., в порівнянні з попереднім періодом
— 109,4%, в діяльності готелів та ресторанів — 1094 грн.,
в порівнянні з попереднім періодом — 117,2%, в діяль
ності транспорту та зв'язку — 1940 грн., в порівнянні з
попереднім періодом — 108,1%, в фінансовій діяльності
— 2839 грн., в порівнянні з попереднім періодом —
101,8%, в операціях з нерухомим майном — 1920 грн., в
порівнянні з попереднім періодом — 109,1%, в освіті —
1604 грн., в порівнянні з попереднім періодом — 111,2%,
в охороні здоров'я — 1302 грн., в порівнянні з попе
реднім періодом — 111,1%.
За 2005—2008 роки зростання номінальної заробіт
ної плати супроводжується зростанням реальної заро
бітної плати. В 2009 році індекс реальної заробітної пла
ти дещо сповільнився і складає 96,4%, а в порівнянні до
2008 року знизився на 6,3% .
У 2009 році розмір допомоги при безробітті складає
697 грн., що на 23,6% більше ніж у 2008 році.
Середня номінальна заробітна плата у 2009 році
зросла на 1,7% по відношенню до 2008 року і складає
1843 грн. Така динаміка може бути пояснена збільшен
ням відпрацьованого робочого часу одним працівником.
ВИСНОВКИ
Проведена оцінка стану соціальної сфери Запорізь
кого регіону свідчить про забезпеченість регіону тру
довими ресурсами, але слід відзначити негативну дина
міку у зменшені чисельності наявного населення, а саме:
у 2009 році цей показник скоротився на 2,98 % у по
рівнянні до 2005 року. Частка працівників, зайнятих у
всіх сферах економічної діяльності, у 2009 році складає
45,5% від загальної чисельності наявного населення в
Запорізькому регіоні. З 2005—2008 роки спостерігаєть
ся постійне зростання чисельності зайнятих в промис
ловості, фінансовій діяльності та операціях з нерухо
містю. Загалом в 2009 році в порівнянні до 2008 року
відбулось зменшення кількості зайнятого населення на
3,1%. Покращити показник зайнятості населення мож
ливо за рахунок підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів. Потреба економіки в спеціалістах не завжди
співпадає зі структурою їх випуску. Для визначення
оптимальної структури набору навчальні заклади по
винні володіти інформацією про потреби в промисло
вості та інвестиційній діяльності регіону.
Однією з ключових складових соціальноекономіч
ної діяльності є повна та ефективна зайнятість, якої
можливо досягти за рахунок боротьби зі зниженням
кількості безробітних шляхом створення нових робо
чих місць.
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ВСТУП
Загальновідомо, що авіаційна і космічна галузь є
найважливішим показником технічного потенціалу
країни. Україна, не дивлячись на економічні труднощі,
самостійно здатна розробляти і виробляти конкурен
тоздатну, на світовому ринку, авіаційну і космічну тех
ніку, використовуючи потенціал, накопичений в Ра
дянському Союзі, і сучасні напрацювання. Але для цьо
го необхідно провести реструктуризацію авіаційної га
лузі, спираючись на досвід країнилідера з авіаційного
виробництва.
Питаннями реструктуризації підприємств займа
лись: І.М. Акімова, М.Д. Аістова, К.М. Леміш, І.І. Ма
зур, О.О. Терещенко, М.О. Риндач, К.В. Гайдук, В.А. Шван
дара, О.Б. Моргулець, О.А. Гавриш, Л.О. Лігоненко,
І.Г. Балабанов, О.М. Соколова, Ю.М. Лимонов, І.А. Сад
ловська, Н.К. Моісеєва, Ю.А. Андрійчук.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є дослідження досвіду реструктури
зації підприємстввиробників авіаційної галузі та роз
робка економікоорганізаційних рекомендацій щодо
проведення реструктуризації авіаційної галузі України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи досвід реструктуризації підприємств
виробників літальних апаратів України та світу і наукові
дослідження процесу реструктуризації, вимальовуєть
ся тенденція, що сам процес реструктуризації у нашій
країні застосовується при кризовому стані підприєм
ства, банкрутстві, ліквідації. Описуються процеси по
ділу, розпродажу майна, погашення заборгованості та
економічне значення у ефективності цих дій. Після роз
паду Радянського союзу більшість підприємств, вироб
ництв, заводів саме так пройшли процес реструктури
зації, інші підприємства змінюються під тиском часу чи
законодавства не роблячи при цьому якісних економіч
них досліджень.
Для вирішення поставленої задачі було досліджено
досвід проведення реструктуризації США — в країні,
що здатна самостійно розробляти і виробляти літальні
апарати всіх класів — від легких літаків і вертольотів до
стратегічних бомбардувальників і широкофюзеляжних
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лайнерів. Авіаційна промисловість США є сукупністю
виробничих підприємств, науководослідних і дослідно
конструкторських установ, зайнятих розробкою, се
рійним виробництвом, модернізацією і ремонтом авіа
ційної техніки.
Не дивлячись на посилення позицій європейських
виробників, що продовжується, авіаційна промисловість
США зберігає лідируюче положення в світі. Вже у 2006
році галузь виробила продукції і послуг на суму 152 млрд
доларів (на 2,7% більше, ніж у попередньому році), що
складає 3% валової продукції оброблювальної промис
ловості, або близько 70% світового обсягу авіаційного
виробництва. У галузі налічується близько 1 500 авіапі
дприємств. Число зайнятих в галузі до 295 тис. чоловік.
Обсяг умовночистої продукції авіаційної галузі США
в цінах 2000 років склав 52,4 млрд доларів, що на 4% пе
ревищує аналогічний показник попереднього року. Про
дукція галузі експортується більш ніж в 130 країн світу.
У 2006 році на підприємствах авіаційної галузі США
було вироблено 169 ЛА військового призначення, з них
118 винищувачібомбардувальників, 26 військовотранс
портних літаків і 20 військових вертольотів.
У даний час у виробництві США знаходяться: так
тичні винищувачі F22a "Рептор", F15e "Страйк Голок",
F16 "Файтінг Фалкон", винищувачіштурмовики F/a
18e/f "Супер Хорнет", військовотранспортні літаки С
17 "Глобмастер3" і С130 "Геркулес", літаки ДРЛО і
управління авіацією Е2 "Хокай", літаки з укороченим
зльотом і вертикальною посадкою V22 "Оспрей", ба
гатоцільові вертольоти Uh60 "Блек Хок", вертольоти
вогневої підтримки АН64 "Апач". Ведеться розробка
за програмою JSF тактичних винищувачів F35a, В і З
"Лайтнінг2", БЛА за програмою UCAV.
До найбільш крупних виробників авіаційної техніки
належать: "ЛокхидМартін", "Боїнг", "НортропГрум
ман", "Рейтеон", "Дженерал дайнемікс", "Юнайтед тек
нолоджіз", "Текстрон".
Всі вони є головними підрядчиками міністерства
оборони США, багатогалузевими військовопромисло
вими корпораціями, що випускають продукцію військо
вого, цивільного і подвійного призначення. Організа
ційно кожну корпорацію формують декілька фірм, до
складу яких входять спеціалізовані відділення, що зай
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маються виробництвом авіаційної техніки. Сучасна
структура галузі є значною мірою наслідком процесів
реструктуризації, що мали місце в серединікінці 90х
років минулого століття. Завершення періоду "холод
ної війни", перегляд стратегії національної безпеки
США і скорочення військових витрат привели до зни
ження об'єму замовлень на військову продукцію і до
істотної недозавантажуваності виробничих потужнос
тей. У зв'язку з цим галузь була вимушена адаптуватися
до потреб менш масштабного ринку військової про
дукції.
Досліджуючи процес реструктуризації авіаційної
промисловості США, можна виділити три варіанти
адаптації військовопромислових фірм до нових еко
номічних умов: продаж або ліквідація частини галузе
вих військовоорієнтованих відділень; збереження і
навіть деяке розширення можливостей у сфері військо
вого виробництва шляхом придбання військовооріє
нтованих відділень інших фірм або злиття з ними; ди
версифікація на невоєнне виробництво або послуги.
Зарубіжні експерти відзначають, що головним напря
мом реструктуризації авіаційної промисловості США
стало подальше підвищення концентрації і монополі
зації військового виробництва за рахунок злиття і по
глинання військовопромислових фірм, в ході яких от
римали розвиток процеси спеціалізації на військово
му виробництві і різні форми диверсифікації виробниц
тва. Зокрема і конверсія військового виробництва, що
передбачає перепрофілювання потужностей на випуск
продукції цивільного призначення широкого поширен
ня.
У даний час основу виробничої бази галузі склада
ють близько 20ти складальних підприємств, 13 з яких
мають потужності по виробництву бойових літаків і
військових вертольотів. Практично всі складальні
підприємства належать приватним компаніям. Доля дер
жавних заводів незначна. Так, в даний час у власності
держави знаходиться лише одне складальне підприєм
ство. Слід зазначити, що ще на початку 90х років ми
нулого століття в державній власності знаходилися 53%
всіх військових заводів галузі. В рамках реформування
державного сектора військової промисловості США
частина підприємств була продана компаніям, що їх ек
сплуатували, а частина закрита (резервні підприємства,
а також ті, на яких програми випуску продукції були
близькі до завершення).
У той же час необхідно відзначити, що на початку
нового століття авіаційна промисловість США зіткну
лася з рядом проблем, які можуть негативно відбити
ся на її стані в майбутньому і викликають заклопо
таність військовополітичного керівництва (ВПК)
США. Основними з них є: скорочення виробничої бази
галузі; зменшення обсягів науководослідних і дослі
дноконструкторських розробок (НДДКР) військово
го призначення по позиціюванню основних вироб
ників авіаційній тематиці; невідповідність існуючого
законодавства потребам світових ринків авіаційної
техніки; посилення конкуренції на світових ринках
авіаційної техніки і скорочення долі продукції, вироб
леної США.
Питання вчасного оновлення, підвищення ефектив
ності, зміна системи управління є дуже важливим і для
підприємстввиробників України, адже участь старих
заводів всім відома. Авіаційна галузь є однією з найпер
спективніших галузей економіки України, але на світо
вому ринку існують великі компанії виробники, такі як
Boeing, Airbus, значне місце на авіаційному ринку ви
робників займають російські компанії. На жаль, обсяги
виробництва літаків не збільшилися за останні роки.
Авіаремонтні та авіабудівні заводи часто утворюють
об'єднання, це дозволяє збільшити розмір статутного
капіталу, залучити інвестиції, зменшити розмір витрат
на виробництво на ремонт. Україна має великий потен
ціал, адже кількість заводів, які мають потенціал та пра
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во на участь у процесі авіаційного виробництва, значна
— АНТК "Антонов", ОАО "Мотор Сич", ГП "Запорож
ское машиностроительное конструкторское бюро
"Прогресс" им.академика А.Г. Ивченко, ДП "ВО
"Південний машинобудівний завод" ім. А.М. Макарова",
Харьківське державне авіаційне виробниче підприєм
ництво, ДП "ЗАВОД 410 ЦА", ДП "Миколаївський авіа
ремонтний завод "НАРП", ДП Міністерства оборони
України "Конотопський авіаремонтний завод "АВІА
КОН", ДП "Чугуївський авіаційний ремонтний завод",
ДП МОУ "Луганський авіаційний ремонтний завод", ДП
МОУ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод" та
інші. Склад об'єднання підприємств, зокрема ДП "Ан
тонов", змінюється дуже часто, але чіткої та ефектив
ної стратегії використання існуючих ресурсів нашої дер
жави немає, більшість заводів, які мають потужність,
знаходяться на межі банкрутства та закриття.
На підставі проведених досліджень можна зробити
висновок про необхідні дії для ефективного процесу
реструктуризації авіаційної галузі:
— формування політики в аерокосмічній промисло
вості має бути покладене на єдиний орган, що включає
представників адміністрації і адміністративнобюджет
ного управління країни;
— державні органи повинні узяти під суворий конт
роль процеси реструктуризації в галузі. Всі заявки, що
поступають на "злиттяпридбання" аерокосмічних, аві
аремонтних підприємств, необхідно ретельно вивчати з
метою недопущення скорочення кількості підрядчиків
до певного критичного рівня, після якого може бути
втрачена здатність виробляти конкурентоздатну про
дукцію;
— уряд повинен забезпечувати підтримку авіацій
ної військовопромислової бази, а також виробництв,
що є життєво необхідними для забезпечення національ
ної безпеки, але вміст яких невигідно підрядчикам;
— посилення контролю якості літальних апаратів що
виробляються на Україні;
— фінансування НДДКР необхідно здійснювати в
належному обсязі і на постійній основі; не лише постійно
удосконалювати авіаційну техніку, але і понизити ри
зик дискваліфікації конструкторських кадрів;
— мають бути зняті обмеження на закупівлі цивіль
ної продукції і послуг, а також на використання розро
бок військового призначення в цивільній сфері, особ
ливо в області зв'язку і навігаційного забезпечення.
— необхідно переглянути законодавство по експор
тному контролю, ряд положень якого заважає просу
ванню військової авіаційної техніки українського вироб
ництва на світові ринки;
— необхідна модернізація або заміна технічного ус
таткування на авіаремонтних, заводахвиробниках та
інших підприємствах, що беруть участь у циклі вироб
ництва.
ВИСНОВКИ
Для ефективного проведення реструктуризації
підприємства необхідна розробка комплексної програ
ми. Вона має синтезувати результати аналітичної робо
ти досвіду зарубіжних країн і на їх основі чітко сфор
мулювати завдання, шляхи, способи, умови досягнення
поставлених цілей, майбутні заходи та всі можливі ри
зики проекту реструктуризації.
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДДАЧІ ВІД ВИТРАТ
НА НАЙМ ПЕРСОНАЛУ
У статті розглянуто методичні підходи до визначення вартості найму персоналу на основі викорисB
тання показника корисності посади. Надано характеристику залежності витрат на заміщення вакансії
та методів найму, що використовуються службами персоналу організації.
The article discusses methodological approaches of determining the cost of hiring on the basis of index
positions usefulness. The characteristics depending on the replacement cost jobs and recruitment methods used
by HR organization were delivered.

Ключові слова: економічна ефективність, витрати на управління персоналом, методи підбору персоналу,
джерела персоналу, валідність процедури підбору, корисність посади.
мати завдяки цій функції, та витрат, що пов'язані з її
реалізацією (рис. 1).
На першому етапі відбувається визначення витрат
на підбір персоналу, зокрема за наступними їх складо
вими [7; 8]:
— витрати на оплату праці, використаної у процесі
підбору персоналу (величина витрат залежить безпосе
редньо від кількості задіяних у процесі підбору персо
налу співробітників підприємства та робочого часу, що
ними було витрачено);,
— витрати на джерела персоналу (внутрішні чи зов
нішні);
— витрати на оплату праці керівництва;
— супутні витрати.
При цьому необхідно звернути увагу на необхідність
відокремлення всіх зазначених категорій витрат відпо
відно до методів та засобів підбору персоналу, що ви
користовуються на підприємстві. Таким чином, необхі
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У сучасних умовах господарювання з'являється дно визначити витрати, що несе підприємство за кож
гостра необхідність обгрунтування витрат кожної ним із методів.
структурної одиниці підприємства
(організації), в т. ч. й служб персона
Загальний показник
лу. Слід підкреслити, що структура
ефективності служби
витрат зазначеного підрозділу є нео
персоналу
днорідною залежно від методів залу
чення персоналу та джерел персона
Групові показники:
лу, з яких планується заповнювати ва
кансії. Таким чином, метою статті є
Ефективність підбору та забезпечення
обгрунтування складу витрат підприє
персоналом
мства на підбір персоналу та встанов
лення факторів впливу на їх обсяги.
Наступною задачею визначення ефек
тивності процесів підбору персоналу,
Витрати на оплату праці рекрутера,
Якість підбору, швидкість підбору, кількість
базуючись на показнику створеного
психолога та керівників, витрати на
вакансій закритих за період, обсяг прибутку що
джерела найму, витрати, пов’язані з
може отримати підприємство від нового
економічного ефекту.
ВСТУП
У ході попередніх досліджень [2; 3] з'ясовано, що
ефективність використання персоналу в організації
значною мірою залежить від правильно організова
ного процесу підбору персоналу. Так, за принципом
Парето лише 20 % колективу можуть створювати до
80 % проблем у ньому. Відповідно урізноманітнення
методик підбору персоналу, що використовуються
кадровими службами персоналу, збільшення лімітів
часу на опрацювання кандидатур на заміщення ва
кантних посад є виправданими з позицій ефективно
го кадрового планування. Роль рекрутерів невпинно
зростає, як зростає і потреба в моніторингу ефек
тивності їх діяльності, що пов'язано із деталізацією
статей витрат, що формують вартість послуг кадро
вих служб.

РЕЗУЛЬТАТИ
У ринкових умовах господарювання
оцінка економічної ефективності забез
печення персоналу має складатись зі
встановлення різниці між економічним
ефектом, що підприємство може отри
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використанням конкретного методу
підбору, витрати на рекламу та кадрові,
рекрутингові агентства, накладні
витрати

працівника

Рис. 1. Система показників ефективності функції забезпечення служби
персоналу на підприємстві
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Загалом формулу для розрахун
ку витрат на забезпечення діяль
ності служб персоналу підприєм
ства можна представити наступним
чином:
Вп =

В р + Ва + В рб + Воп
Н

× 1,10

(1),

Таблиця 1. Перелік типових витрат на підбір персоналу
Група витрат
Витрати на
джерело персоналу
Витрати служби
персоналу

де Вп — витрати на підбір персона
лу загальні, грн.;
Вр — витрати, на рекламу та за Витрати
ходи з пошуку кандидатів на замі керівництва
щення вакантних посад або попов Робочі витрати
нення трудового резерву організації,
грн.;
Ва — витрати пов'язані з послугами
сторонніх організацій (рекламні, рек Різні супутні
рутингові, консалтингові агентства, витрати
охоронні фірми тощо), грн.;
Врб — "реферальний бонус" — витрати на заохочен
ня співробітників, що залучили нового кандидата, а та
кож заохочення кандидатів, що прийшли не через аген
тства, грн.;
Воп — витрати на оплату праці персоналу служби
(рекрутера, психолога, оплата часу, витраченого ке
рівником, та послуг інших підрозділів підприємства),
грн.;
Н — кількість найнятих на роботу співробітників за
аналізований період, осіб;
1,10 — коефіцієнт, що враховує інші супутні вит
рати на найм робочої сили: витрати на матеріали, не
заплановані витрати, витрати на перевірку рекомен
дацій, перевірку кандидатів на працевлаштування щодо
вживання ними наркотиків, перевірка наявності боргів
тощо. За даними досліджень ,супутні витрати склада
ють близько 10 % від загальних витрат на діяльність
служб персоналу (середньоквадратичне відхилення
становить 1,5 %). В залежності від розміру підприєм
ства допустимо в зазначені 10 % інших витрат винести
витрати на оплату праці керівників та співробітників,
до обов'язків яких не входить безпосередньо підбір
персоналу.
Перелік витрат, що необхідно врахувати при визна
ченні ефективності конкретного методу підбору персо
налу, уточнюється відповідно до конкретної ситуації на
підприємстві і знаходиться в залежності від структури
служби персоналу та організації її роботи. Представи
мо його у табл. 1.
Слід розмежовувати витрати на підбір та найм пер
соналу і за характером джерел найму: зовнішній підбір
та найм персоналу чи внутрішній підбір (з кадрового ре
зерву).
Вартість зовнішнього підбору та найму персоналу
доцільно визначати наступним чином:
ВН =

ВР + ОА + РБ + ВП + П + Вр + ДР
(2),
Н

де ВН — вартість підбору та найму персоналу, грн.;
ВР — витрати на рекламу, грн.;
ОА — оплата послуг кадрового агентства, грн.;
РБ — реферальний бонус, грн.;
ВП — витрати на відрядження, грн.;
П — вартість переходу працівника з іншого підприє
мства (наприклад, викуп діючого контракту працівника
з іншим підприємством), грн.;
Вр — витрати на послуги рекрутера, грн.;
ДР — витрати на обробку добровільно наданого ре
зюме, грн.;
Н — кількість наймів.
Вартість внутрішнього підбору персоналу роз
раховується аналогічно зовнішньому підбору, однак
замість витрат на рекламу, на відрядження буде вра
ховуватися вартість заміщення посади, яка утво
риться внаслідок переходу працівника на іншу по
саду.
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Зміст витрат
Витрати на рекламу, реферальні бонуси
Оплата праці: зустрічі з менеджером для обговорення найму; робота із
засобами масової інформації та/або з агентствами для початку пошуку;
запрошення кандидатів на зустріч-інтерв’ю; проведення зустрічі з
кандидатом та перевірка рекомендацій; перегляд кандидатур спільно з
менеджером та призначення співбесіди; проведення співбесіди та
погодження кандидатури на заміщення вакансії
Оплата праці: час, витрачений на планування найму, обговорення та
співбесіди з кандидатами, час на остаточне прийняття рішень
Вартість медичного огляду, витрати на експлуатацію обладнання,
вартість підтвердження отриманої інформації (перевірка даних по
телефону, традиційній та електронній пошті), перевірка благонадійності
кандидатів тощо
Витрати на відрядження, матеріали та інші спеціальні або незаплановані
витрати. Витрати на додаткову перевірку кандидатів на
працевлаштування

Також можна окремо розрахувати вартість викори
стання різних джерел підбору персоналу:
ВДН =

ВР + ОА + РБ + ДР + П + (ЧП + ЧК )
Н

(3),

де ВДН — вартість джерел найму, грн.;
ВР — витрати на рекламу, грн.;
ОА — оплата послуг кадрового агентства, грн.;
РБ — реферальний бонус, грн.;
ДР — витрати на обробку добровільно наданого ре
зюме, грн.;
Н — кількість наймів;
ЧК — вартість витраченого часу керівництва, грн.;
ЧП — вартість витраченого часу інших представ
ників персоналу, грн.
Окрім визначення витрат на джерела персоналу та
загальних витрат на підбір і найм, є необхідність виз
начення вартості окремих методів підбору персона
лу.
Одним із суттєвих моментів, що потребують ува
ги, є зіставлення вартості методів підбору персона
лу, які використо вуються службо ю персоналу
підприємства, з вартістю використання цих же ме
тодів при замовленні послуг рекрутингових та кадро
вих агентств.
Розрахунок вартості окремих методів підбору пер
соналу, що можуть бути застосовані безпосередньо зу
силлями служби персоналу підприємства, є необхідним
етапом визначення обсягу витрат на підбір та найм пер
соналу.
Найбільш поширеними в процесі підбору та найму
працівників є використання наступних методів та інстру
ментів [12]:
— тестів із визначення інтегрального коефіцієнта
інтелектуальних здібностей особистості;
— цілісного робочого тесту або методів моделюван
ня;
— тестів на виявлення соціальної спрямованості
особистості;
— випробування добросовісності кандидата на за
міщення вакансії;
— проведення робочих інтерв'ю (структурованих);
— проведення робочих інтерв'ю (неструктурова
них);
— тестів на професійні знання та навички;
— оцінки працівника по результатам випробуваль
ного терміну;
— колегіальної оцінки;
— визначення рівня підготовки та досвіду кандида
та методами поведінкових консистенцій, перевірки ре
комендацій, бального оцінювання;
— визначення досвіду роботи кандидата, (років);
— аналізу біографічних даних кандидата;
— аналіз рівня освіти;
— тестів на виявлення професійних інтересів;
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— графологічних тестів;
— врахування вікової категорії, яка вимагається по
певній вакансії.
Вартість проведення інтерв'ю можливо розрахову
вати через визначення вартості часу, що витрачається
на нього керівництвом організації та персоналом кад
рових служб, інших підрозділів, як вказано нижче:
ВПІ =

ЧП + ЧК
І

(4),

де ВПІ — вартість проведення одного інтерв'ю,
грн.;
ЧК — вартість часу керівництва на проведення інтер
в'ю, грн.;
ЧП — вартість часу персоналу на проведення інтер
в'ю, грн.;
І — кількість проведених інтерв'ю за період, що ана
лізується.
Якщо інтерв'ю є структурованим, то в такому ви
падку до вартості часу, витраченого на його проведен
ня, необхідно додати вартість підготовки опитуваль
ника, на основі якого буде проводитись структурова
не інтерв'ю.
За аналогією можна розрахувати вартість інших
процедур підбору персоналу — основними витрата
ми тут є вартість часу керівника та персоналу, вартість
послуг психолога, вартість тесту або методики (при
першому застосуванні на даному підприємстві),
вартість консультацій щодо використання того чи
іншого методу при їх адаптації та впровадженні на
підприємстві. Сума понесених витрат встановлюєть
ся на одне випробування кандидата на вакансію. У
загальну суму витрат одного найму необхідно вклю
чити також витрати на заохочувальні бонуси, що ви
користовуються для забезпечення найму окремих
працівників.
Наступним етапом визначення ефективності про
цесів підбору та найму персоналу на підприємстві є виз
начення обсягу створеного економічного ефекту. Таки
ми показниками є:
— обсяг прибутку, який може отримати підприєм
ство внаслідок використання того чи іншого методу
підбору персоналу;
— валідність методу підбору персоналу (вірогідність
того, що відібраний за допомогою даного методу пра
цівник є кращим, ніж інші кандидати);
— час що витрачається при застосуванні методу під
бору працівників;
— стандартизований бал, необхідний для прийнят
тя рішення про найм (оцінки за окремими шкалами
різних методів підбору, переведені у стандартизований
вигляд для забезпечення можливості їх співставлення
між собою).
Для визначення обсягу потенційного прибутку не
обхідно встановити корисність від окремої посади —
співвідношення між середньою оплатою та середньою
продуктивністю праці (SDv). Для адміністративного та
управлінського персоналу рівень корисності викона
ної роботи складає від 40 % до 80 % від обсягу серед
ньої заробітної плати залежно від характеру роботи.
Для малокваліфікованих та некваліфікованих робіт —
він складатиме близько 19 %, для кваліфікованих робіт
— 32 %, для керівників та фахівців — до 48 % від серед
ньої заробітної плати по даному робочому місцю [10;
13; 4].
Таким чином, корисність посади розраховується
через добуток середньорічної заробітної плати за по
садою та рівня корисності даної посади:
(5),
SDy = W × k
де SDу — корисність посади, грн.;
W — середньорічний обсяг оплати праці на даній
посаді, грн.;
k — рівень корисності працівника на даній посаді.
При цьому на корисність від працівника на конкрет
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ному робочому місці будуть впливати валідність проце
дури (r), що використовується для підбору на дане ро
боче місце, та безпосередньо оцінка його або діяльності
цієї категорії працівників (Zi).
Ефективність методу підбору, таким чином, можна
встановити через зіставлення обсягу витрат та корис
ності посади.
ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновані методи аналізу ко
рисності дозволяють фахівцям з персоналу не лише
на рівних з іншими підрозділами організації заявля
ти про необхідність виділення ресурсів, але і більш
обгрунтовано ухвалювати рішення. Викладений у
статті аналіз дозволить провести розрахунок ефек
тивності того чи іншого методу підбору персоналу
та сформувати необхідний набір інструментів та ме
тодів для реалізації функції забезпечення персона
лом на конкретному підприємстві.
Література:
1. Аширов Д.А., Управление персоналом. —М.: Мос
ковский международный институт эконометрики, ин
форматики, финансов и права, 2003. — 135 с.
2. Використання кривої Гауса для оцінки ефектив
ності персоналу / Ю.В. Гончаров, Р.Ф. Федоряк //
Вісник хмельницького національного університету. —
2009. — № 4. — Т. 1 (133). — С. 10—12.
3. Використання функції корисності при проведенні
відбору персоналу /Федоряк Р.М. Економіка України:
соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку. За ред.
В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченнка. — К.: НДЕІ — 2007. —
С. 513—522.
4. Психология в отборе персонала Автор: Купер
Д., Робертсон А. — Издательство: Питер, 2003. — С.
240.
5. Социальный аудит: учебное пособие / под общ.
редакцией д.э.н, проф. А.А. Шулуса, д.э.н, проф. Ю.Н.
Попова. — М.: Издательский дом "АТИСО", 2008. —
620 с. — (Серия "Высшее профессиональное образо
вание").
6. Управління людськими ресурсами: філософські
засади: навчальний посібник під ред. д. ф. н., проф.
В.Г. Воронкової. — К.: ВД "Професіонал", 2006. — 576
с.
7. Фитценц Ж., Дэвидсон Б. Как измерить HRме
неджмент/ Жак Фитценц, Барбара Дэвидсон [пер. с
англ. И. Ющенко]. — М.: Издательство ГИППО, 2009.
— 359 с.
8. Фитценц Як. Рентабельность инвестиций в пер
сонал: измерение экономической ценности персонала
/ Пер. с англ.: под общ. Ред. В.И. Ярных. — М.: Верши
на, 2006.
9. Чемеков В.П. Грейдинг: технология построения
системы управления персоналом / Чемеков В.П. — Мос
ква: Вершина, 2007. — 208 с.
10. Brian E. Becker and Mark A. Huselid. Direct
Estimates of SDy and the Implications for Utility Analysis //
Jornal of Appliaed Psychology. — 1992. — Vol 77. — No. 3.
227—233.
11. DeMarco. Tom. Peopleware: productive projects and
teams / Tom DeMarco & Timothy Lister. — 2nd ed. p. cm.
Includes bibliographical references and index.
12. Frank L. Shmidt, John E. Hunter/ The Validity and
Utility of Selection Methods in Personnel Psychology:
Practical and Theoretical Implications of 85 Years of
Research Findings // Psychological Bulletin. — 1998. — Vol.
124. — No 2. — С. 262—274.
13. Utility Analysis of personnel Selection an overview
and empirical study based on objective performance
measures/ H. Hollinng // Methods of Psychological
Research online. —1998. — Vol.3. — No. 1. — Internet:
http://www.pabstpublishers.de/mpr/
Стаття надійшла до редакції 31.01.2012 р.

97

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 331.34

Д. М. Ядранський,
доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет
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У статті проаналізовано методики оцінки персоналу, на основі яких пропонується логіка обліку праці
та персоналу (як носія трудового ресурсу) через урахування його соціальноBпсихологічних особливосB
тей (як носія праці) за допомогою проведення розрахунків, що характеризують ефективність трудового
процесу.
В статье проанализированы методики оценки персонала. На их основе предлагается логика учета
труда персонала (как носителя трудового ресурса), учитывая его социальноBпсихологические особенноB
сти (как носителя труда), при помощи проведения расчетов, характеризующих эффективность трудовоB
го процесса.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Говорячи про облік в контексті економічної теорії, не
обхідно визначити, що первинне в економічному (а відпо
відно і в обліковому) процесі — людина чи товар. Даний
дискурс схожий із питанням, що порушується в філософії
економіки про первинність матеріального та ідеального
[1, с. 22]. Матеріалісти, вважаючи, що джерело розвитку
знаходиться в об'єктивному світі, наголошують на пер
винності товарної концепції економічного буття у той час
як ідеалісти, віддають перевагу духовній, ментальній ос
нові, а відповідно людині як основі економічних процесів.
Схоже питання постає і в процесі побудови облікового
процесу. Особливо це стосується обліку праці, який в
своїй плині розвивався переважно як наука, пов'язана
виключно із обліком матеріальних об'єктів (капітал в да
ному контексті ми вважаємо матеріальним або принаймні
матеріалізованим об'єктом) без урахування людської ос
нови їх існування та перебігу. В цілому, це дисонує із
філософською дуалістичною парадигмою, яка пояснюва
ла наявне буття як продукт взаємопроникнення двох не
залежних субстанцій — матерії та свідомості (духа) [2].
В такому разі відривати облік (зокрема, облік персоналу)
від соціальної природи людини, що в даному контексті
виступає об'єктом обліку, — по суті, протиставляти ма
терію та її свідому форму для пояснення законів розвит
ку суспільства, чого робити апріорі не можна, якщо зав
данням є отримання справжньої картини розвитку.
Відтак, відбувається взаємне проникнення і відображен
ня матеріальних об'єктів, цінностей та інтересів у свідо
мості, свідомих уявленнях причин і наслідків відповідних
процесів у матеріальному бутті.
До того ж, як зазначає В. Мельнік, чистої об'єктив
ності бути не може, оскільки будьяка взаємодія залежить
від властивостей усіх сторін, що беруть участь [2]. Відтак,
навіть принцип об'єктивності (один із базових в обліку)
набуває потреби в переосмисленні, адже у відповідності
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до загальнонаукового розуміння об'єктивності (як дійсно
го, незалежного від волі та свідомості людини існування
світу, предметів, їх властивостей та стосунків [3]). У виз
наченні літератури із обліку сутність принципу об'єктив
ності полягає у "тому, що всі господарські операції по
винні знаходити відображення в бухгалтерському обліку,
бути зареєстрованими протягом усіх етапів обліку,
підтверджуватися виправдувальними документами, на
підставі яких ведеться бухгалтерський облік, а облікові
відомості повинні достовірно відображати стан активів і
пасивів організації, її доходи , витрати і фінансові резуль
тати. Облікова інформація не повинна формуватися з
позицій інтересів окремих груп або представників кори
стувачів інформації" [4, с. 16]. Очевидно, що в запропо
нованому контексті мова йде про намагання дистанцію
ватися від природи "дискурсу об'єктивності", у відповід
ності до якого місце людини в обліковому процесі не може
розглядатися виключно із суб'єктних позицій і вимагає
об'єктсуб'єктного підходу.
Урахування свідомості (як певної дуалістичної категорії
матеріальному) в економічному процесі започатковано в
напрямі дослідження трудового потенціалу. Однак автори
в цьому напрямі намагаються уникати терміна "облік", зам
інюючи його термінами "визначення", "оцінка". Однак роз
виток навіть трудового потенціалу як господарська опера
ція (як і будьяка інша господарська операція) має знаходи
ти відображення в бухгалтерському обліку. Однак на сьо
годні це питання знаходиться поза увагою більшості нау
ковців.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідно відзначити, що безпосереднє питання вимі
ру та відображення суб'єктивної компоненти пов'язаної із
діяльністю персоналу, не набуло в сучасній літературі на
лежного висвітлення. В цьому контексті варто відмітити
фахівців, що займалися питанням виміру трудового потен
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ціалу, серед яких слід відзначити вітчизняних та російських
авторів, що досліджують проблеми трудового потенціалу,
зокрема: К.Л. Андреєва, В.Б. Бичіна, Д.П. Богиню, Б.М. Ген
кіна, О.А. Грішнову, Р.П. Колосову, Ю.Г. Одегова та низку
інших.
Однак, при цьому їх результати мають більш загально
теоретичний характер та недостатньо збагачують методо
логію безпосереднього облікового процесу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
На підставі визначеного вважаємо за необхідне розро
бити систему факторів, за допомогою яких стане можли
вим врахувати соціальнопсихологічні особливості персо
налу, які реалізуються ним в ході трудового процесу, з ме
тою використання їх в розбудові системи обліку персоналу
як складової не тільки управлінського, але і бухгалтерсько
го обліку.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналізуючи процес організації обліку персоналу, мож
на констатувати, що на сьогоднішній день оцінка залежить
від поведінки об'єкта на ринку, а ринок — це "люди, які
відчувають потребу в будьякому товарі і мають гроші на
його купівлю" [5, с. 20]. В контексті обліку персоналу, в
якості такого суб'єкта виступає підприємство, яке
здійснює найм. Як справедливо відмічає Н.Умаєва, які б ми
затрати не понесли на створення продукту праці, без виз
нання іншими суб'єктами ринку відсутня його цінність і
ціна (оцінка). Тому таке поняття, як справедлива вартість,
могло виникнути у бухгалтерському обліку тільки через
людський, суб'єктивний фактор, що визначає ринкові ціни
[6, с. 98]. До того ж оцінка суб'єкта праці (персоналу)
здійснюється об'єктом праці (представником роботодав
ця) переважно за єдиним критерієм (виконання — не ви
конання роботи, для якої певний суб'єкт залучався). Та
кий критерій можна вважати об'єктивним (матеріальним)
Однак, характеризуючи можливість використання даного
персоналу для виконання певної роботи, використовуєть
ся низка різноманітних характеристик, які визначають
ступінь готовності працівника до її виконання (в такому
разі ми говоримо про обєктивізовану форму оцінки, яка
існує у вигляді матеріального об'єкта — документа). При
цьому частка характеристик, що визначають можливість
працівника виконувати певну роботу, відзначається показ
никами соціальнопсихологічного характеру (індивідуальні
риси особистості), які існують тільки у вигляді свідомості
(не матеріальної компоненти), а відповідно повністю
містяться у суб'єктивній площині.
Відповідно оцінку персоналу в контексті визначення
системи показників, що характеризують носія праці (як по
тенційного об'єкту обліку), можна визначити як інтеграль
ну, що грунтується на використанні об'єктивних, суб
'єктивних та об'єктивізованих показників. Однак введен
ня в оціночну модель елементів суб'єктивної оцінки пород
жує проблему, пов'язану із об'єктивністю загальної оцін
ки об'єкта обліку — забезпечення якості та достовірності
обліку.
Як справедливо зазначає О. Петрук, для досягнення
достовірності обліку, тобто якісного виконання ним своїх
функцій, оцінка повинна здійснюватись за однаковими ме
тодиками і надавати тотожні результати. Через суб'єктивні
судження окремого фахівця цього досягти неможливо, тому
користувач бухгалтерської інформації звертається до його
регламентації [7, с. 12].
У нашому випадку виникає різнохарактерність методик,
що формують (охоплюють) усю оціночну процедуру. При
цьому основними критерієм ефективності господарської
діяльності для підприємства є досягнення ним поставлених
цілей за мінімально можливих витрат ресурсів (часу, гро
шей і т.д.) або за умови тих самих фінансових і людських
ресурсів досягти більшого результату, ніж раніше. Таким
чином господарський результат об'єктивізується та може
бути обрахований. При цьому щоправда, відкритим зали
шається питання щодо визначення характеристик обсягу
витрат людських ресурсів, адже один і той самий працівник
може мати, за певних умов (зокрема психологічного ста
ну), різну продуктивність. Останнє особливо принципово
для працівників, що зайняті інтелектуальною працею. Ве
лике значення для продуктивності праці (а, по суті, витрати
часу, якими вимірюються витрати людських ресурсів) має
ступінь зацікавленості працівників у результаті праці.
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Таким чином, витрати праці як категорія обліку має
відбивати (враховувати) показники, що характеризують
соціальнопсихологічний стан персоналу, адже прийнят
тя управлінських рішень не може не враховувати суб
'єктивні характеристики носіїв праці. Однак для обліку
необхідним є використання показників персоналу, пов'я
заних із чіткими кількісними категоріями, які можуть бути
відображені у відповідних документах та максимально об
'єктивно відбивають суб'єктивні характеристики, при цьо
му їх обєктивізуючи (тобто приводячи до кількісного і
навіть до матеріального виразу). В якості кількісного по
казнику, зокрема, може використовуватися показник
ефективності соціальнопсихологічного стану (його на
лаштованість на реалізацію завдань організації). У якості
матеріального показника може бути використаний показ
ник фактичного виробітку. При цьому вартісні показники
та показники трудовитрат опосередковано характеризу
ють соціальнопсихологічний стан персоналу (адже є по
хідними від ринкового попиту та особливостей організації
виробництва).
Слід наголосити, що оцінка може бути індивідуальною
та груповою. Такий тип оцінювання використовується в за
лежності від типу роботи та в залежності від практичних
можливостей. Однак в умовах інформатизації праці роль
групової оцінки суттєво знижується.
В якості конкретних методів оцінювання, що можуть
бути обраховані в процесі оцінювання персоналу, можна
назвати такі:
— капіталізація (як оцінка можливості створювати пев
ний максимальний продукт);
— порівняння із портретом ідеального співробітника, з
ранжуванням найважливіших функцій та обрахунком
відмінностей між наявними показниками індивіда та бажа
ними значеннями ідеального співробітника;
— соціометричні методики (тільки для колективів), в
яких пропонується вимірювати соціальнопсихологічні взає
мини в групі, статуси членів групи, психологічну сумісність
та згуртованість. Запропоновані показники безпосередньо
не вимірюють ступінь виготовленої продукції, однак можуть
свідчити про гомеостатичність колективу, здатність до гру
пової роботи, створення ефекту синергії;
— психологічні методики (ассесмент центр), які пов'я
зані із оцінкою компетенцій учасників за допомогою спос
тереження їх реальної поведінки під час ділових ігор. Дана
методика особливо важлива для працівників, основним зав
данням яких є не жива праця, а потенційна праця (тобто
праця військових, пожежників, правоохоронців).
На нашу думку, основним критерієм загальної логіки
оцінювання має виступати можливість кожної із ознак
здійснювати вплив на результати трудової діяльності.
Відповідні результати можуть бути оцінені за критерієм "по
зитивний — негативний", що створює умови для їх виміру
та подальшого використання в якості кількісних критеріїв
оцінювання.
Логічний підхід до оцінювання висловлено також у праці
Н. Умаєвої, відповідно до думок якої оцінка персоналу (ре
зультатів праці, ділових та особистісних якостей) складаєть
ся із двох виокремлених компонент. Щоправда, авторка
використовує таку оцінку з метою забезпечення целеоріен
тірованої мотивації трудової діяльності працівників з ура
хуванням досягнутих результатів і поліпшення особистіс
них якостей [6, с. 98], однак в її ході також можна отримати
інформацію про соціальнопсихологічні особливості наяв
них трудових ресурсів та можливі напрями, щодо їх обліку
(урахування):
— зворотній зв'язок за рівнем досягнення цілей (резуль
татів праці працівників);
— адекватність професійних, ділових і особистісних
якостей працівника цілям організації і виконуваних цільо
вих функцій на робочому місці (посаді) [6, с. 101].
Обидва запропоновані підходи корелюють із цілями
організації, які можуть змінюватися в залежності від поточ
ної ринкової ситуації та бути суб'єктивними, що, з одного
боку, робить оціночну модель залежною від поточної ситу
ації, а з іншого — вимагає суб'єктивної оцінки, пов'язаної
із встановленням адекватності ділових особистостей пра
цівника. При цьому така оцінка повинна мати амбівалент
ний характер, оскільки не тільки окремі якості працівника
мають відповідати цілям, але і цілі організації мають відпо
відати певним цілям працівника.
У цьому контексті цікавою є думка С.Н.Апенько, який
при оцінці ефективності управління персоналом виділяє
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цільову та потребову форми ефективності. Цільова ефек
тивність виражається в досягненні цілей управління пер
соналом, з точки зору значущості даної підсистеми для ке
рівництва організації. Потребова ефективність відображає
ступінь вираження потреб суб'єктів у меті або в резуль
таті, тобто "якщо в цільових орієнтирах враховані потре
би суб'єктів і об'єктів системи, а також в результатах фун
кціонування системи реалізовані потреби всіх її елементів,
то її можна вважати ефективною" [8, с. 74]. Безумовна
справедливість запропонованого підходу все ж таки не дає
прямої відповіді щодо можливості використання даних по
казників в якості безпосередніх об'єктів обліку та потре
бують визначення інтегрального кількісного параметра.
Зокрема, використання показника ефективності задо
волення потреб працівників характеризує соціальну ефек
тивність організації трудового процесу, при цьому, не ха
рактеризуючи, наскільки задоволення особистих потреб
працівників впливає на господарські результати діяльності.
Слід також враховувати, що потреба у певному рівні зароб
ітної плати взагалі снує для працівника незалежно від ре
зультатів його діяльності. Це саме стосується і умов робо
чого місця. На нашу думку, виходячи із запропонованої ло
гіки, критерієм ефективності задоволення потреб можна
вважати ситуацію зростання ступеня задоволення потреб
працівниками за умов збереження господарської ефектив
ності на зростаючому (щонайменше сталому) рівні. Таким
чином, вираз (1), можна розглядати як узагальнюючий по
казник ефективності:
(1),
— зміна обсягу потреб персоналу, що задо
де
вольняються через трудову діяльність;
— зміна витрат
господарюючої системи, яка характеризує ефективність
Спроба реалізувати оціночну логіку за допомогою
підходів, що запропоновані С.Н. Апенько (цільова та потре
бова ефективність), критикуються Т.Д. Синяцець [9, с. 92].
Ми вважаємо за доцільне приєднатися до зазначеної дис
кусії. Так, на думку С.Н. Апенько, взаємозв'язок таких форм
ефективності, як цільова, потребова і економічна, можуть
бути виражені у наступному вигляді (2):
(2),
де Е — ефективність системи керування персоналом
(ефективність трудового процесу в нашій інтерпретації); М
— мета; П — потреба суб'єктів і об'єктів системи; Р — ре
зультат, В — витрати.
Т.Д. Сінявець запропонувала у даному підході зміни
ти показник, який характеризується співвідношенням Р /
Ц (який, на її думку, визначає, скільки цілей вимагати по
ставити для досягнення результату) на зворотній показ
ник, що буде характеризувати, якою була мета і отрима
ний в ході її реалізації результат. Однак витрати на оди
ницю цілі, безумовно, можуть мати певний інтерес, однак
при цьому є далекі від природи інтегрованого показника
ефективності, що розраховується, посуті, у запропоно
ваному вигляді про рентабельності мети (рентабельність є
основним показником ефективності). Вираз М / П у зап
ропонованому вигляді, вочевидь, мав би характеризувати
частку індивідуальних потреб у загальних цілях організації.
Однак узагальнення потреб суб'єктів та об'єктів госпо
дарської системи бачиться нам принципово неможливим
через їх різновекторність (збільшення доходу для суб'єктів
та максимізація економії для об'єктів). У той же час, замі
нивши показник П "потреби" на показник "сукупні об'єк
тивні витрати на персонал з урахуванням його справедли
вої вартості (собівартості)", такий вираз набуває логічно
го змісту. Слід враховувати, що доцільними є сукупні вит
рати на період досягнення визначеної цілі. Практично мова
йде про адекватність персоналу меті. Причому із ураху
ванням того, що собівартість персоналу складається із
об'єктивних категорій витрат (понесених витрат на осві
ту, витрат на одяг та харчування тощо) така оціночна мо
дель уникає суб'єктивності спочатку закладеної викорис
танням категорії "потреба". Це дозволить максимально об
єктивізувати суб'єктивну категорію "соціальнопсихо
логічні характеристики" в контексті обліку.

ня розрахунків, що характеризують ефективність трудо
вого процесу. Такий підхід вимагає максимального уник
нення суб'єктивізму та використання в своїй основі мак
симально достовірних вихідних показників, які можуть
бути зведені до певних об'єктивізованих показників. В
якості таких показників виступає певний матеріальний,
або матеріалізований результат (адже не всі види трудо
вої діяльності містять матеріалізований результат як та
кий). Реалізація такої логіки вимагає виміру ефектив
ності, розрахунковою моделлю для виміру якої цілком
може виступати вираз (2). При цьому отриманий показ
ник з метою збільшення об'єктивізації має зіставлятися
із певними загальновідомими, але досить суб'єктивними
за своєю природою методиками. Серед таких методик
нами було названо капіталізацію, порівняння із портре
том ідеального співробітника, соціометричні та психо
логічні методики. Тільки поєднання використання розра
хункової величини інтегральної ефективності трудового
процесу із характеристиками, що характеризують стан
соціальнопсихологічного розвитку (ефективності) ко
лективу, здатне забезпечити максимально можливу об
'єктивізацію процесу виміру.
В основі запропонованої логіки поєднання має висту
пати відповідність динаміки показника ефективності та
відповідного оціночного показника (капіталізованої вар
тості, відповідності портрету ідеального співробітника
тощо). При цьому логіка обліку вимагає використання більш
конкретизованого показника. На нашу думку, у разі, якщо
логіка зміни аналізованих показників співпадає, доцільним
є використання єдиного кількісного показника, в якості яко
го може виступати показник ефективності праці. У разі ви
никнення невідповідності між показником ефективності та
іншими оціночними підходами ефективність соціальнопси
хологічного стану трудових ресурсів не можна вважати до
статньо високою, що необхідно ураховувати в процесі уп
равління.
Говорячи про перспективи подальших досліджень, ос
новним завданням має стати встановлення діапазонів відпо
відності кількісних та якісних параметрів у облікових моде
лях, які використовуються для обліку трудових ресурсів в
різних, за типом використання трудових ресурсів, органі
заціях.
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Показаний механізм реалізації безперервного поліпшення бізнесBпланування, розглянута схема проB
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою проблемою управління підприємства
ми в умовах безперервної мінливості зовнішнього середо
вища є збереження і підвищення їх конкурентоспромож
ності. Особливо актуальна ця проблема для українських
підприємств, які вимушені адаптуватися до швидких і гли
боких зовнішніх змін, пов'язаних з економічною реформою.
Лише реалізовуючи стратегії розвитку, підприємство змо
же досягти успіху в конкурентній боротьбі. Тому в даний
час проблемі дослідження конкурентоспроможності
підприємств приділяється все більше уваги в науковій і прак
тичній діяльності менеджерів і маркетологів.

(показники продуктивності використання ресурсів; показ
ники фінансового стану підприємства). У пропонованих ро
ботах стратегічний потенціал характеризує адаптивність
підприємства і є можливостями (стратегічні ресурси
підприємства) досягнення стратегічних цілей, які відкрива
ються при використанні цих ресурсів.
МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування основних напрямів
поліпшення бізнеспланування для підвищення конкурен
тоспроможності підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасне динамічне ринкове середовище вимагає від ук
раїнських підприємств постійного вдосконалення систем
управління і інформаційних систем їх підтримки з метою
підвищення своїх потенційних можливостей, стратегічного
потенціалу і зрештою підвищення конкурентоспромож
ності. Як показує практика [3, с. 43], одним з основних на
прямів створення ефективної системи управління підприє
мством, орієнтованої на підвищення його потенційних мож
ливостей, може стати застосування процессного підходу до
перетворення самої системи управління фінансовогоспо
дарською діяльністю шляхом реінжинірингу (біореінжині
рингу) бізнеспроцесів, що передбачає впровадження пере
дових інформаційних технологій і підвищення компетенції
персоналу на основі управління потоками знань. Розгляне
мо систему біореінжинірингу з точки зору
I етап
II етап
III етап
IV етап
V етап
підвищення рівня конкурентоспромож
ності підприємства.
Планування
Контроль
Аналіз
Виправлення
показників
показників
эфективності
факторів, що
Виконання
Біореінжиніринг — організоване про
эфективності
эфективності
впливають на
бізнес-процесів
Бізнес-процесів
ектування генетичної архітектури підприє
эфективність
бізнес-процесів
бізнес-процесів
мства (як живого організму), що досягаєть
бізнес-процесів
ся в результаті одночасної роботи у напря
мах: перетворення свідомості, реструкту
а
ризація, пожвавлення, оновлення. Це фун
б
даментальне переосмислення і проектуван
в
ня бізнеспроцесів організації з метою до
г
сягнення корінних поліпшень основних по
д
казників її діяльності, таких як вартість,
е
послуги, темпи, якість. Механізм реалізації
безперервного поліпшення бізнеспроцесів
показаний на рис. 1. Даний підхід, засно
Виправлення
Изменение
Плани
Статистичні дані
ваний на позиціях управління ключовими
планових показників
регламентов
процесами, переводить завдання з суто уп
равлінської області в сферу системного
аналізу і моделювання і дозволяє створити
конкурентоздатне підприємство за допо
могою системи біореінжинірингу.
Рис. 1. Механізм реалізації вдосконалення бізнесLпланування

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зокрема, дослідженню питань конкурентоспромож
ності вітчизняних підприємств присвячені роботи [1, с. 2],
де розроблена концепція управління нею, згідно якої кон
курентоспроможність підприємства визначається наступни
ми чинниками: потенційними можливостями підприємства
(стратегічний потенціал підприємства, що характеризує
його адаптаційні можливості; детермінанти конкурентних
переваг), мірою задоволення вимог ринку конкурентоздат
ною продукцією (показник конкурентоздатної товарної
маси проданої продукції на ринку; показник зміни міри за
доволення вимог ринку, отримуваний на базі показників, що
відображують динаміку обсягів продажів конкурентоз
датній продукції) і результатами господарської діяльності
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.
Для досягнення цієї мети необхідно
2. Реструкрурезація:
прискорено забезпечити створення нових 1. перетворення сознання:
- реінжиніринг бізнес-процесів;
потреб і цінностей, виняткових можливо - вдосконалення системи показників;
- побудування фінансово-єкономічної
стей, конкурентних переваг, загального - досягнення мобілізації;
моделі;
потенціалу, майбутніх ресурсів, базової - вибірка бачення перспективи.
компетенції, корпоративної культури,
-удосконалення фізичної номенклатури.
високої ефективності, підвищення ділової
активності, підприємницької поведінки,
управлінського потенціалу і бездоганної
репутації підприємства. Концептуально
модель біореінжинірингу має бути замк
нутим контуром регулювання постійних 4. Оновлення:
3. Поживлення:
змін і поліпшень на підприємстві, направ - розвиток організації;
- розвиток інформаційної структури;
лених на задоволення замовника і забез
- потреби ринка послуг;
печення максимальної ефективності. Схе - вдосконалення мотивації;
- винахід нового виду бізнеса.
ма процесу біореінжинірингу представле - організація розвитку персонала.
на на рис. 2. Розглянемо її основні еле
менти.
Перетворення свідомості — це усві
домлення підприємством того, чим воно є
Рис. 2. Основні елементи перетворень біореінжинірингу
зараз і чого може досягти, а також розк
риття корпоративної свідомості з напов
ненням його новим баченням перспективи і рішучістю до змін. альним і технологічним комплексом, тобто складною бізнес
Системами перетворення свідомості є: досягнення мобілі системою, що володіє високим технічним рівнем виробницт
зації, яка має на увазі відмову від звичних вистав, колишніх ва. Це повинно бути досягнуто на основі: забезпечення умов,
схем і націленість на створення абсолютно нових процесів, що гарантують стабільний випуск якісних виробів при мак
що забезпечують майбутні успіхи; вироблення бачення пер симумі продуктивності праці; підвищення рівня виробницт
спективи, яке створює відчуття цілі, визначає сенс існуван ва в результаті впровадження прогресивного устаткування і
ня; задоволення запитів споживачів, досягнення конкурент новітніх наукових розробок в області технології і організації
них переваг і найкращих фінансових показників; вдоскона виробництва; цілеспрямованого формування планів впровад
лення системи показників і визначення дій з їх досягнення. ження НІОКР, передових технологій і автоматизації вироб
Реструктуризація — етап перетворень, що дозволяє ничих процесів. На четвертому етапі потрібно: забезпечити
підприємству досягти такого рівня ефективності, який за високий рівень задоволення існуючих і майбутніх потреб за
безпечить йому конкурентоспроможність. Завданнями ре мовника на основі високої якості і сервісного обслуговуван
ня; добитися взаємовигідної довгострокової співпраці із за
структуризації є:
— проведення системного аналізу діяльності підприєм мовниками, постачальниками та іншими партнерами; підтри
ства з побудовою ефективної системи фінансовоекономі мувати і створювати довгострокові стратегічні альянси; за
чного управління що дає підприємству детальне уявлення безпечити здобуття високої економічної вигоди покупцем,
виробником і партнерами.
про те, де і як цінність створюється або руйнується;
— впорядкування фізичної інфраструктури як найбільш
ВИСНОВКИ
помітного показника загального здоров'я і напряму стра
Як висновок можна сказати, що проведення перетво
тегічного розвитку;
— реінжиніринг бізнеспроцесів з метою підвищення їх рень біореінжинірингу можна вважати одним з чинників, що
ефективності і забезпечення керованості за допомогою си визначає стратегічний потенціал підприємства і здатний
підвищити його адаптивні і, як наслідок, потенційні можли
стем ІКС.
Пожвавлення — досягнення зростання за допомогою вості. Отже, згідно концепції управління конкурентоспро
формування адаптивного зв'язку підприємства з довкіллям. можністю підприємства [3, с. 24], біореінжиніринг як засіб
підвищення потенційних можливостей підприємства має
Системами пожвавлення є:
— концентрація на потребах ринку із забезпеченням тих бути віднесений до чинників, що визначають конкурентос
проможність підприємства і тому повинен враховуватися в
переваг, до яких прагнуть споживачі;
— здобуття нових цінностей, нових споживчих власти методиках [3, с. 72] її кількісної оцінки.
востей, які і ведуть до зростання бізнесу;
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РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
У статті розглянуто основні чинники розвитку системи медичного страхування, проаналізовано диB
наміку захворюваності населення, розглянуто основні проблеми фінансування системи охорони здороB
в'я. Розкрито сутність, завдання та мету добровільного та обов'язкового медичного страхування. ВизнаB
чено напрями подальшого розвитку медичного страхування у рамках співпраці систем охорони здоров'я
і медичного страхування, зокрема ДМС і ОМС.
In the article it is exposed the main factors of the medical insurance system, the dynamics of morbidity, the
basic problem of medical attendance financing are analyzed. The essence, objectives and purpose of voluntary
and obligatory medical insurance. The directions of further development of medical insurance under the
cooperation of the system of health protection and medical insurance, including VMI and OMI.
Ключові слова: медичне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, добровільне
медичне страхування, обов'язкове медичне страхування, система охорони здоров'я, медичне обслуговування,
медична допомога.
Key words: medical insurance, obligatory social insurance, voluntary medical insurance, obligatory medical
insurance, system of health protection, medical service, medical attendance.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах формування ринкової інфраструктури важ
ливе значення має медичне обслуговування населення, адже
ця своєрідна сфера послуг вкрай необхідна для повноцін
ного функціонування людського організму. Ступінь соціаль
нокультурного розвитку суспільства та якості життя гро
мадян визначає здоров'я населення. Об'єктивне збільшен
ня медичних потреб населення відбувається на тлі зменшен
ня можливостей системи охорони здоров'я. Державні вит
рати на охорону здоров'я не задовольняють реальні потре
би людей. Актуальність теми дослідження зумовлена тим,
що з кожним роком показники захворюваності та пошире
ності хвороб демонструють тенденції до їх зростання. Час
тка амбулаторної і стаціонарної допомоги стає платною, що
пояснюється гострою нестачею бюджетних коштів. Світо
вий досвід підтверджує, що найбільших успіхів у вирішенні
проблеми зміцнення здоров'я населення на фінансування
системи охорони здоров'я досягли ті країни, які запрова
дили механізм медичного страхування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В Україні дослідженню окремих питань функціонуван
ня та фінансування охорони здоров'я, медичного страху
вання присвячено праці В. Андрущенка, О. Василика,
Н. Гойди, О. Кириленко, В. Крамаренко, В. Паламарчука та
ін. Серед російських вчених цими питаннями займалися
Д. Венедиктов, Н. Грищенко, М. Кузьменко, Ю. Лісицин,
Г. Поляк та ін.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)
Метою статті є обгрунтування доцільності розвитку
системи медичного страхування у контексті зростання рівня
захворюваності населення.
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Відповідно до поставленої мети, завданнями нашої ро
боти є:
— розглянути рівень та динаміку захворюваності насе
лення за 2006—2010 р.;
— розкрити сутність, завдання та мету добровільного
та обов'язкового медичного страхування;
— визначити напрями подальшого розвитку медичного
страхування у рамках співпраці систем охорони здоров'я і
медичного страхування, зокрема ДМС і ОМС.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Здоров'я людини є не тільки важливим соціальним інди
катором суспільного розвитку та своєрідним дзеркалом соц
іальноекономічного і гігієнічного "благополуччя" країни,
воно є потужним економічним, трудовим, демографічним,
оборонним, культурним і духовним потенціалом суспіль
ства.
Оцінка стану і тенденцій здоров'я населення є необхід
ною умовою для ефективної науково обгрунтованої діяль
ності системи охорони здоров'я, служить основою для пла
нування лікувальнопрофілактичних заходів, розробки
організаційних форм і методів роботи органів і установ охо
рони здоров'я, а також для контролю за ефективністю їх
діяльності по збереженню і зміцненню здоров'я населення.
Все це зумовлює нерозривний зв'язок показників здоров'я
з обсягом і характером медикосанітарної допомоги насе
ленню і в кінцевому підсумку прийняття адекватних управ
лінських рішень щодо необхідності медичного страхуван
ня.
За результатами аналізу стану здоров'я населення Ук
раїни дослідники минулих років відмічають сталу негатив
ну тенденцію зростання захворюваності та поширеності
хвороб, зменшення абсолютної кількості населення за ра
хунок збільшення смертності, більше того, прогнозувалося
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подальше зростання негативних змін цих показників, що
стає загрозливим для національної безпеки.
До переліку показників, які різносторонньо характери
зують стан здоров'я населення і підлягають динамічному
спостереженню та аналізу, відносяться захворюваність,
поширеність хвороб, їх статевовікові особливості.
Аналіз показників захворюваності та поширеності хво
роб протягом 2006—2010 рр. свідчить про стійкі тенденції
до їх зростання. Так, за вищеозначений період рівень пер
винної захворюваності серед всього населення зріс з 68 962,8
в 2006 р. до 72 255,4 на 100 тис. населення в 2010 р. (на 4,78%).
Ще більшими темпами зросла поширеність хвороб, а саме:
з 174 577,5 в 2006 р. до 186 786,5 на 100 тис. населення у 2010
р. (на 7,0%) [6, c. 10].
Основу структури первинної захворюваності традицій
но формують: хвороби органів дихання (44,12%), системи
кровообігу (7,22%), травми, отруєння та деякі інші наслідки
дії зовнішніх чинників (6,7%), хвороби сечостатевої систе
ми (6,46%), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (5,81%),
хвороби ока та його придаткового апарату (4,97%), хворо
би кістковом'язової системи та сполучної тканини (4,63%),
хвороби органів травлення (4,05%) та інші. Разам вищеоз
начені класи хвороб склали 84,0% первинної захворюваності
серед всього населення України [6, c. 10].
Найбільшими темпами зросла первинна захворюваність
всього населення України на хвороби органів дихання (+
12%), хвороби вуха та соскоподібного відростку (+5,33%),
хвороби ока та його придаткового апарату (+4,21%), ново
утворення (+3,1%), хвороби шкіри та підшкірної кліткови
ни (+2,9%). Стабілізувалася первинна захворюваність на
хвороби нервової системи (+0,19%), хвороби системи кро
вообігу (+0,4%), хвороби сечостатевої системи (+0,52%). За
означений період зменшилася первинна захворюваність з
приводу вагітності, пологів та післяпологового періоду (
11,81%), розладів психіки та поведінки (8,7%), інфекційних
і паразитарних хвороб (6,98%), хвороб крові та кровотвор
них органів (3,18%), хвороб кістковом'язової системи та
сполучної тканини ( 2,1%), травм, отруєнь та деяких інших
наслідків дії зовнішніх чинників (1,08%), хвороб органів
травлення (1,03%) [6, c. 10].
Поширеність хвороб значною мірою відображає нако
пичення хронічної патології серед населення, характеризу
ючи одночасно навантаження на медичні заклади та успіхи
у лікуванні різних хвороб, які дозволяють подовжити жит
тя хворих з гострими, хронічними захворюваннями та не
відкладними станами.
Загальний обсяг видатків зведеного бюджету на охоро
ну здоров'я у 2010 р. визначено у сумі 39411,5 млн грн., в т.ч.
державний бюджет — 7263,9 млн грн., з якої державний
бюджет МОЗ складав 4693,4 млн грн., та місцевий бюджет
— 32147,6 млн грн. [6, c. 35].
Основною проблемою, що постає у сфері медичного
обслуговування, є невідповідність існуючим потребам об
сягів коштів, що спрямовуються на фінансування цієї галузі
з офіційних джерел. Це явище сприяє розвитку корупції,
розвитку тіньової економіки, оскільки змушує пацієнтів
брати участь у фінансуванні закладів охорони здоров'я у
непередбачений законами України спосіб.
Враховуючи сучасний стан фінансування системи охо
рони здоров'я в Україні, подальший розвиток медичного
страхування є необхідним.
Медичне страхування — форма соціального захисту
інтересів населення в охороні здоров'я, що виражається в
гарантії оплати медичної допомоги при виникненні страхо
вого випадку за рахунок накопичених засобів. Медичне
страхування дозволяє гарантувати громадянину безкоштов
не надання певного обсягу медичних послуг при виникненні
страхового випадку (порушенні здоров'я) за наявності до
говору з медичною страховою організацією. Остання несе
витрати по оплаті випадку надання медичної допомоги (ри
зику) з моменту сплати громадянином першого внеску до
відповідного фонду.
Метою медичного страхування є забезпечення консти
туційних прав громадян України на безоплатне надання
медичної допомоги, подолання хронічного недофінансуван
ня системи охорони здоров'я.
На сьогодні в Україні поширена форма добровільного
медичного страхування.
Мета добровільного медичного страхування (ДМС) —
надання громадянам гарантії отримання медичної допомо
ги шляхом страхового фінансування. Проте ця мета дося
гається різними засобами.
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Поперше, ДМС є галуззю більше комерційного стра
хування. ДМС разом із страхуванням життя і страхуванням
від нещасних випадків відноситься до сфери особистого
страхування.
Подруге, ДМС забезпечує громадянам можливість от
римання медичних послуг понад встановлені в базових про
грамах або гарантованих в рамках державної бюджетної
медицини.
Потретє, для ДМС характерним є принцип страхової
еквівалентності. За договором ДМС застрахований одержує
ті види медичних послуг і в тих розмірах, за які була спла
чена страхова премія.
Почетверте, участь в програмах ДМС не регламен
тується державою і реалізує потреби і можливості кожно
го окремого громадянина або професійного колективу.
Таким чином, соціальноекономічне значення ДМС по
лягає в тому, що воно доповнює гарантії, що надаються в
рамках соціального забезпечення і соціального страхуван
ня до максимально можливих в сучасних умовах стандартів.
Це торкається, в першу чергу, проведення дорогих видів
лікування і діагностики, застосування найсучасніших медич
них технологій, забезпечення комфортних умов лікування.
За даними Держфінпослуг, добровільне особисте стра
хування, підгалуззю якого є медичне страхування, за обся
гами зібраних премій і динамікою росту ринку зараз займає
одну із лідируючих позицій від інших видів страхування
(теми приросту чистих страхових премій склали 19,9 % за 1
квартал 201/2010 р.) [11].
Існує принципова класифікація ДМС залежно від харак
теру спрямованості витрат.
1. Страхування здоров'я, при якому компенсуються вит
рати, пов'язані з підтримкою і збереженням здоров'я. Да
ний напрям орієнтований не на збільшення обсягів ДМС як
такого в результаті зростання захворюваності, а на досяг
нення високого рівня здоров'я населення.
2. Страхування витрат на медичну допомогу, при якому
компенсуються витрати, пов'язані з лікуванням і відновлен
ням здоров'я. Даний підхід направлений на лікування зах
ворювань, що вже фактично наступили, хоча певною мірою
і він передбачає проведення профілактичних заходів.
Обов'язкове медичне страхування (ОМС) — один з най
важливіших елементів системи соціального захисту населен
ня в частині охорони здоров'я і отримання необхідної ме
дичної допомоги у разі захворювання.
Держава в особі своїх законодавчих і виконавчих
органів визначає основні принципи організації ОМС, вста
новлює тарифи внесків, коло страхувальників і створює
спеціальні державні фонди для акумуляції внесків на обо
в'язкове медичне страхування. Загальність ОМС полягає в
забезпеченні всім громадянам рівних гарантованих можли
востей отримання медичної, лікарської і профілактичної
допомоги в розмірах, встановлюваних державними програ
мами ОМС.
Метою обов'язкового медичного страхування (ОМС) є
забезпечення при настанні страхового випадку гарантій без
коштовного надання застрахованій особі медичної допомо
ги за рахунок засобів обов'язкового медичного страхуван
ня в межах територіальної програми обов'язкового медич
ного страхування і у встановлених законом випадках в ме
жах базової програми обов'язкового медичного страхуван
ня [8, c. 24].
Обов'язкове медичне страхування є основною формою
в країнах з розвиненою ринковою економікою. Обов'язко
ва форма медичного страхування використовується у тих
країнах, де переважне значення має суспільна охорона здо
ров'я, а добровільна — там, де поширені приватні страхові
компанії. Принцип обов'язкового медичного страхування
діє, наприклад, у Франції, Канаді, Німеччині, Нідерландах.
В Ізраїлі і Швейцарії переважає добровільне страхування,
а обов'язкове існує тільки щодо окремих професій [7].
У рамках базової програми обов'язкового медичного
страхування надаються первинна медикосанітарна допо
мога, включаючи профілактичну допомогу, швидка медич
на допомога (за винятком спеціалізованої (санітарноавіа
ційної) швидкої медичної допомоги), спеціалізована медич
на допомога у визначених випадках.
На нашу думку, введення обов'язкового медичного стра
хування для всього населення України в теперішній і найб
лижчий час є майже неможливим, поки відсутній відповід
ний економічний базис. Систему обов'язкового медичного
страхування необхідно вводити поступово, поетапно і ви
вірено, паралельно готувати систему охорони здоров'я для
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роботи в інших реаліях, відпрацьовувати механізми взає
модії в системі. На першому етапі слід використовувати вже
наявні законодавчі і ресурсні основи (ст.49 Конституції [ 1];
Закон України "Про страхування" [2]), задіювати соціаль
но захищену частину населення (працюючих), забезпечити
реалізацію організаційних і економічних умов надання ме
дичних послуг державними, комунальними і комерційними
медичними установами. За оцінками фахівців, введення ме
дичного страхування працюючого населення не потребує
дуже великих фінансових витрат з боку держави, оскільки
страховий ринок зможе упровадити і реалізувати цей вид
страхування практично повністю за свій рахунок. Від дер
жави потрібне лише методологічне створення умов для фун
кціонування цього виду страхування, щоб медичне страху
вання охопило все працююче населення, визначення обся
гу і умов програми медичного страхування працюючого на
селення, відповідних гарантованих державою рівню, а та
кож вартості цієї програми. Істотним кроком з боку дер
жави стало б надання можливості відносити на собівартість
продукції страхові платежі по медичному страхуванню в
межах цієї програми, не обкладати їх прибутковим подат
ком. Аналогічно зі страхуванням життя, простіше доповни
ти в законодавстві накопичувальне і пенсійне страхування
медичним.
На думку експертів, бюджет практично нічого не втра
тить, оскільки страхувальники близько 3% від валового об
сягу страхових платежів заплатять до бюджету і залучать
фінансових засобів в систему охорони здоров'я у вигляді
страхових виплат. Також необхідно створити можливості
для взаємодії лікувальних установ і страхових компаній, а
саме — нормативно визначити поняття "медична послуга" і
"медична допомога". Дуже важливо, щоб лікувальні уста
нови державної, комунальної і недержавної форм власності
працювали як самостійні господарюючі суб'єкти з окремим
обліком фінансових коштів і окремим джерелом (бюджет,
страхування і т.д.) і, відповідно, самостійним їх використо
вуванням за умови контролю за цільовим призначенням.
Вкрай необхідно провести стандартизацію медичних послуг
по відношенню до нозологічних форм, враховуючи різні
рівні медичних установ. Контроль за страховими організа
ціями, що займаються медичним страхуванням, повинен
бути суворим і зрозумілим. Державі необхідно визначити
порядок формування страхових резервів по добровільному
медичному страхуванню, вимоги до страховиків, порядок
контролю за діяльністю страхових організацій при
здійсненні медичного страхування [11, c. 90].
Ще однією, не менш важливою задачею, яка виникає при
формування державної компенсаційної політики, є розме
жування предметів регулювання обов'язкового страхуван
ня (обов'язкового страхування як його різновиди) і держав
ного соціального страхування. Проблема підсилюється не
досконалістю вітчизняної нормативноправової бази у
сфері державного і соціального страхування. Аналізуючи
відношення, при обов'язковому медичному страхуванні і
державному соціальному страхуванні, можна зробити вис
новок, що в окремих випадках їх важко розмежувати. Це
виникає, на наш погляд, тому, що вони у багатьох випадках
виконують одну і ту ж функцію. При кожному із цих видів
страхування відбувається об'єднання окремих груп суб'єктів
зі схожими цілями та інтересами, і посередником у цьому
вельми важливому суспільному процесі виступає страховик.
В обов'язковому страхуванні саме держава в особі тих чи
інших її органів здатна специфічними способами максималь
но об'єднати населення, щоб майнові інтереси громадян та
юридичних осіб були ефективно захищені страхуванням.
При обов'язковому страхуванні розширюється страхове
поле, тобто збільшується коло осіб, яка залучені до обов'яз
ковому страхування і, як наслідок, страхова премія зни
жується.
У табл. 1 представлена порівняльна характеристика доб
ровільного медичного страхування (ДМС) та обов'язково
го медичного страхування (ОМС).
При розробці системи обов'язкового та добровільного
медичного страхування основним елементом інфраструкту
ри, що створюється, виступають страхові медичні компанії,
які мають виступати як самостійні господарськоекономічні
одиниці, які несуть повну майнову відповідальність за ре
зультати своєї діяльності. Формування статутного капіта
лу страхових медичних організацій має відбуватись без
участі державних управлінських структур будьякого рівня.
У протилежному випадку, якщо у створенні страхових ме
дичних компаній беруть участь органи влади, то одна стра
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хова компанія може отримати привілейований статус (на
приклад, через надання податкових пільг чи пільгового ре
жиму кредитування). У такій ситуації порушуються умови
конкуренції між "посередниками".
В цілому, медичне страхування вирішує не тільки питан
ня додаткового фінансування охорони здоров'я, але і забез
печує доступність основних медичних послуг для населен
ня, підвищує ефективність і якість медичного обслуговуван
ня. Разом з традиційними схемами співпраці систем охоро
ни здоров'я і добровільного медичного страхування, що
склалися, потенціал їх взаємовигідної спільної діяльності
не вичерпаний.
Виділимо найактуальніші і найперспективні напрями
подальшого розвитку медичного страхування, при цьому
акцентуючи увагу на необхідності співпраці систем охоро
ни здоров'я і медичного страхування, зокрема ДМС і ОМС.
1. Серед сучасних тенденцій ДМС не можна не назвати
розширення діяльності страхових організацій на ринку ме
дичних послуг. З метою задоволення інтересів і вимог своїх
клієнтівстрахувальників, страховики об'єднують під своїм
керівництвом медичні установи, надаючи комплексну медич
ну допомогу, яка включає: комерційні служби швидкої до
помоги, приватні поліклініки і лікарні, санаторіїпрофілак
торії, бригади сімейних лікарів (лікарів загальної практи
ки).
2. Участь страхових компаній у фінансуванні регіональ
них цільових програм. Метою таких програм є задоволення
потреби населення регіонів (суб'єктів України) в цільових
медичних послугах (постачанні сучасними витратними ма
теріалами, реактивами, лікарському забезпеченні) за раху
нок об'єднання фінансових і інших ресурсів їх учасників:
органів виконавчої влади управління охорони здоров'я, те
риторіальних фондів обов'язкового медичного страхуван
ня (ОМС), лікувальнопрофілактичних установ, страхових
компаній, підприємств, банків і ін.
3. На наш погляд, напрямом спільної діяльності стра
ховиків і медичних установ буде фінансування інвестицій
них програм охорони здоров'я. Дорогі (і, як правило, найе
фективніші) технології лікування і терапії вимагають знач
них фінансових вкладень на придбання і обслуговування ме
дичного устаткування, з іншого боку — саме вони є самими
ліквідними і саме на них більшою мірою орієнтований ри
нок платних медичних послуг.
Однією з форм фінансових вкладень в розвиток систе
ми охорони здоров'я необхідно назвати практику лізингу
(фінансової оренди) медичного устаткування, апаратів, що
орендуються медичною установою у їх власників — стра
хових компаній, інших комерційних підприємств.
4. Метою для можливих альтернатив співпраці є вико
ристання резерву превентивних (попереджувальних) за
ходів страхових компаній. Професійна діяльність страхо
вих компаній дозволяє їм проводити широку систему за
ходів попереджувального характеру, контролювати і ре
гулювати рівень ризику у сфері суспільної охорони здо
ров'я і приватного життя. Виходячи з мети формування
резерву превентивних заходів — фінансування заходів
щодо попередження настання страхової події, — цільові
засоби можуть ефективно використовуватися як індивіду
альним страхувальником, так і шляхом створення сукуп
ного (наприклад, регіонального) фонду декількома стра
ховиками у актуальних напрямах, серед яких можуть бути
наступні:
— фінансування проведення додаткових діагностичних,
профілактичних, оздоровчих і санітарногігієнічних заходів,
направлених на поліпшення стану здоров'я населення, зни
ження вірогідності діагностичних помилок, зниження три
валості періоду тимчасової непрацездатності, зниження
травматизму (шляхом диспансеризації, профоглядів, щеп
лень, вакцинації);
— фінансування матеріальнотехнічної бази медичних
установ з метою поліпшення якості і скорочення термінів
лікування пацієнтів, санепідемстанцій з метою поліпшення
стану воднопиттєвих ресурсів (придбання і ремонт устат
кування для проведення досліджень, а також контролю;
будівництво і ремонт лікувальних площ).
5. Сумісні програми ДМС і ОМС в майбутньому повинні
стати основою побудови фінансових взаємостосунків в си
стемі медичного страхування і фінансування системи охо
рони здоров'я. Для досягнення цієї стратегічної мети пер
шочерговою задачею перехідного періоду бачиться виклю
чення практики подвійної оплати за одну і ту ж медичну
послугу.
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Саме через систему ДМС коло под
Таблиця 1. Порівняльна характеристика ДМС і ОМС*
війної оплати може бути усунене. Так,
Ознаки порівняння
ДМС
ОМС
страхові компанії можуть узяти на себе
(і це в їх інтересах) величезну роботу по
основна мета
доповнення медичної допомоги
забезпечення населення
розрахунку вартості медичних послуг в
понад гарантовані обсяги
гарантованими обсягами медичної
рамках територіальних програм забезпе
допомоги
чення населення безкоштовною медич
задачі страхування
соціальні і комерційні
соціальні
ною допомогою в рамках програм ДМС.
вид страхування
комерційне, страхування життя
державне соціальне
Таким чином, буде поширений принцип
характер дії
індивідуальне або групове
загальне або масове
"участі у витратах" — оплата пацієнтом
страхові організації
різних форм власності
державні або контрольовані
певної частини вартості медичної допо
державою
моги на додаток до гарантованого принципи відшкодування
еквівалентності
солідарності
мінімуму.
правила і умови
страховими організаціями,
державою, територіальною
У перспективі пацієнт сам повинен страхування визначаються
договором між страховиком і
програмою ОМС
оплачувати медичні послуги, а система
страхувальником
ОМС частково відшкодовувати ці витра
платники страхових
страхувальники - юридичні і
страхувальники - працедавці,
ти, роблячи медичну допомогу в умовах
внесків
фізичні особи
держава (органи місцевої
ринкової економіки більш доступною для
виконавської влади)
населення.
джерела
засобів
особисті
доходи
громадян,
доходи
внески
працедавців, бюджет
Рішенням іншої проблеми є виклю
працедавців
чення практики вживання монополісів і
визначається державними
інших продуктів псевдостраховок. В цьо система контролю якості встановлюється договором між
суб'єктами страхування
органами
му напрямі вже зроблені певні кроки,
для будь-якої комерційної і
тільки для основної діяльності але, звичайно, для її повного вирішення використовування доходів
некомерційної діяльності
медичного страхування
необхідні заходи державного значення,
з ОМС або іншими видами
з ДМС
можливість поєднання з
що полягають, перш за все, у встанов
страхування життя
іншими видами
ленні сприятливого податкового режиму
страхування
для підприємств і громадян, що вклада
Фонди ОМС, Державний орган
Державний орган виконавчої
зовнішній контроль за
ють свої засоби (крім обов'язкових пла
виконавчої влади з нагляду за
влади з нагляду за страховою
медичними страховими
тежів до бюджету) в зміцнення і розви
страховою діяльністю
діяльністю
організаціями
ток системи охорони здоров'я шляхом
ДМС.
* Складено автором [5; 10; 11].
6. Інші сумісні програми, наприклад,
в сфері наукоємної медицини. Засоби, що
— почетверте, прийняття відповідних законодавчих
вкладаються страховиками в такі програми, є довгостроко
вими фінансовими вкладеннями, що вимагає відвернення актів.
значних засобів на довгий час. Проте в рамках такого фінан
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СКЛАДНИКИ ПРИЙНЯТОЇ В СИСТЕМІ ООН
СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
У статті досліджено концепцію державноBуправлінської сімейної політики, розроблену в системі ООН.
Охарактеризовано складові частини цієї політики. Опрацьовано та адаптовано до потреб удосконаленB
ня системи механізмів державного управління України так звану "Стратегію сорока шести "якщо"". Вона
охоплює наступні розділи або напрями (взяті з профільного документа Системи ООН): Індивіди та сім'ї;
Демократизація сфери родинного життя; Бідність, нерівність і відчуження; Соціальний та економічний
розвиток; Політика та функції "держави добробуту"; Спеціалісти з надання родинної допомоги та сім'ї.
In the article the conception of public family policy developed by the UN System experts is investigated. The
elements of this policy are characterized. The so called "Strategy of forty six "when"" is elaborated and adapted
to the Ukrainian machinery of government improvement needs. It embraces such groupings of propositions
(taken from a profile UN System document): Individuals and Families; Democratized Families; Poverty, Inequality,
and Exclusion; Social and Economic Development; Welfare State Policies and Functions; Helping Professionals
and Families.
Ключові слова: механізми державного управління, державне адміністрування, державна управлінська по!
літика, сімейна політика держави, патріархальність, соціальні інвестиції, стратегічна природа державної
сімейної політики.
Key words: machinery of government, public administration, public policy, family policy, patriarchy, social
investments, strategic nature of family policy.
ВСТУП
Фундаментальною і водночас вельми актуальною про
блемою галузі державноуправлінських наук є обгрунтуван
ня шляхів удосконалення системи механізмів державного
управління сферою сімейних (родинних) відносин. Для роз
в'язання цієї проблеми вельми корисним є, зокрема, звер
нення до відповідних управлінськополітичних напрацювань
фахівців системи ООН у цілях творчого застосування зга
даних напрацювань в Україні.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є виявлення у працях фахівців си
стеми ООН елементів внеску до методології та теорії галузі
наук державного управління і публічного адміністрування,
найбільш значущих із точки зору використання в якості еле
ментів теоретикометодологічної бази під час удосконален
ня механізмів регулювання сфери сімейних відносин в Ук
раїні. Її було досягнуто шляхом розв'язання низки конк
ретних наукових завдань, що зводилися до такого: відобра
зити загальну концепцію державноуправлінської сімейної
політики, прийняту в системі ООН; виявити основні елемен
ти цієї політики; розкрити інвестиційну природу витрат і ви
датків у межах сімейної політики держави; обгрунтувати не
обхідність стратегічного спрямування державної сімейної
політики; опрацювати відповідну стратегію, прийняту в си
стемі ООН, адаптувавши її до потреб України.
РЕЗУЛЬТАТИ
До початку нинішнього століття дослідження сімейної
політики держави вибудовувалися переважно в контексті
пошуків шляхів подолання чи принаймні істотного обмежен
ня так званої патріархальності. Зокрема, цій проблемі була
присвячена вельми впливова праця Н. Райлі (Riley) [8].
Патріархальність (англ. patriarchy) — це система владних
відносин, яка надає переваги чоловікам. Вона передбачає
відповідне трактування гендерних ролей і відносин, вклю
чаючи розподіл ресурсів, влади та привілеїв. На думку
Н. Райлі, патріархальність у межах сімей, територіальних
спільнот і держав поширена по всьому світу. Вона слугує
для того, щоби позбавляти дівчат і жінок їхніх загальних
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особистих і сімейних прав. Жінки можуть розглядатись як
власність, як об'єкти володіння та контролю з боку чоловіків
чи, навіть гірше, як товар. Далі, патріархальність є першоп
ричиною сімейного насильства, особливо спрямованого
проти жінок. Також показники міри патріархальності тісно
корелюють із показниками поширення бідності та падіння
добробуту в сімейних системах. Тому жодним чином не
можна стверджувати що курс на розв'язання проблеми до
мінування патріархальності був хибним. Навпаки, акту
альність здіснення відповідних перетворень зберігається.
Йдеться лише про відхід від концептуального радикалізму,
що подеколи призводив до недооцінки ролі чоловіків у
сімейних системах і в суспільному житті взагалі.
Питання більш активної участі чоловіків у родинному
житті потрапило в центр уваги фахівців із сімейної політи
ки на початку XXI століття [6]. Однак цій тематиці нами
присвячуються спеціальні статті. У даній же праці розгля
немо загальні основи стратегічного підходу до розв'язання
проблем сімейної політики, яким згаданий новий напрям
жодною мірою не суперечить.
У системі ООН на рубежі століть було вироблено та
опрацьовано визначення державноуправлінської сімейної
політики, що стало загальноприйнятим. Згідно з ним, сімей
на політика держави — це комплекс усебічно узгоджених
принципів і практик, що впливають на послуги, підтримку
та ресурси, які надаються сім'ями [1; 2] та спеціалістами з
допомоги родині, і самі, своєю чергою, перебувають під їхнім
впливом. Вона зосереджує увагу на відповідних ролях і обо
в'язках органів державного управління та їх підрозділів,
агентств і установ, що фінансуються державою, та недер
жавних організацій. Державна сімейна політика охоплює
розробку законів, програм діяльності, правил, приписів
тощо, які стосуються сфери родинних відносин. Нарешті,
слід підкреслити, що ця політика втілюється в повсякден
них практиках сімейного життя і водночас є чинником фор
мування напрямів і способів практичної діяльності спе
ціалістів із родинної допомоги [4, с. 115].
Важливим елементом системи підвалин державної
сімейної політики є уявлення про інвестиційну природу вит
рат і видатків, здійснюваних із метою розвитку сфери ро

107

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
динних відносин. Відповідне вкладення коштів являє собою
типові соціальні інвестиції (англ. social investments). Причо
му було переконливо доведено, що сім'ї, особливо найбільш
вразливі, заслуговують одержання значного обсягу соціаль
них інвестицій [7]. Тобто вкладення у сферу родинних відно
син повинні ввійти до числа головних пріоритетів суспіль
ного інвестування взагалі.
Також на рубежі століть у системі ООН сформувалося
спільне уявлення про основні елементи державної сімейної
політики. Показово, що автором цього базового переліку є
канадський фахівець М.Бейкер (Baker). Це в черговий раз
підкреслює, наскільки поважливо ставляться у світі до на
працювань спеціалістів із цієї країни в галузі державного
управління [3]. Отже, в системі ООН виходять із того, що
сімейна політика держави включає:
1) акти законодавства, які стосуються прав сімей і пи
тань шлюбу, всиновлення (приймання за дочку), піклуван
ня про дітей та ін.;
2) економічну стратегію, яка стосується сімейних до
ходів і ресурсів, наприклад, податкові знижки, доплати
сім'ям із низьким доходом, субсидування транспортних вит
рат, додаткові виплати на піклування про дітей;
3) стратегічну діяльність із прямого обслуговування, на
зразок надання послуг із збереження сімей, охорони дитин
ства, догляду за дітьми та охорони здоров'я матері й дити
ни;
4) так звані відкриті статті, на кшталт житлового субси
дування, програм із забезпечення продуктами харчування
чи програм покращення здоров'я матерів і дітей.
Підкреслюється, що найрезультативнішою державна
сімейна політика є у випадку, коли базові та інші потреби
сімей висуваються на перший план, а родини стають повно
цінними партнерами держави в царині управлінської по
літики та соціальної практики. Саме така політика і прак
тика може бути названа родиноцентричною [4, с. 115].
Далі викладемо узагальнюючу модель формування та
провадження державної сімейної політики, яку ми назвали
"Стратегією сорока шести "якщо"". Її принципи, спираю
чись на глобальний досвід, синтезували та згрупували
провідні експерти ООН Г.А.Лоусон (Lawson) і К. Брайар
Лоусон (BriarLawson) [5, с. 379—384]. Слово "якщо" з'яви
лося в назві, котра пропонується, оскільки кожен із згада
них принципів сформульований у спосіб, подібний до втіле
ного у формулюванні, скажімо, вихідного постулату: "Якщо
індивіди та їхні сім'ї трактуватимуться як взаємозалежні
об'єкти інвестування, і ті й інші отримуватимуть вигоду, а
їх добробут зростатиме" [5, с. 379]. Підкреслимо, що з праці
Г.А. Лоусона та К. БрайарЛоусон нами взято лише назви
розділів, причому деякі з них також було модифіковано. Що
ж стосується змісту пропонованої стратегії (див. нижче),
то всі без винятку прикладні аспекти, які фактично явля
ють собою розгортання, певну деталізацію основних еле
ментів державної інвестиційної політики, сформульовано
нами.
Стратегія сорока шести "якщо"
Індивіди та сім'ї.
1. У науці вже давно вкорінилося поняття людського
капіталу (англ. human capital). Вважаємо, що слід чітко кон
цептуально розмежовувати два складники людського капі
талу: особистий людський капітал (англ. individual human
capital) і сімейний людський капітал (англ. family human
capital). Але найважливіше — програмувати розвиток ви
датків і витрат на сімейні потреби саме як інвестицій, конк
ретніше кажучи, соціальних інвестицій.
2. Наголос треба робити на взаємозалежності особис
того і сімейного людського капіталу як об'єктів соціального
інвестування, про що йшлося в попередньому пункті. Такий
підхід забезпечить успішність інвестиційної діяльності та
сімейної політики держави в цій частині.
3. Принциповим моментом є опрацювання механізмів
задоволення потреб жінок, дітей і людей похилого віку як
складників державноуправлінської політики у сфері сімей
них відносин. Їх трактування в контексті питань родинного
життя суспільства виступає передумовою успішності відпо
відних політичних кроків. За такого розуміння руйнується
шаблон свідомості, що визначає звернення до подібних пи
тань з позицій індивідуальних прав і свобод людини. Проте
іншого шляху до більш ефективної соціальної політики не
існує.
Демократизація сфери родинного життя.
4. Факт негативного впливу патріархальної соціальної
політики та практики на здоров'я та становище жінок і дітей
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продовжував знаходити емпіричні підтвердження і протя
гом першого десятиліття нового сторіччя. Для нас в Україні
корисно відзначити, що, поряд із постановкою питання про
демократизацію сімейного життя взагалі, у даному кон
тексті акцентується важливість просування в напрямку ген
дерної рівності.
5. Патріархальна політика та практика зменшує внесок
жіноцтва в реалізацію порядку денного соціального та еко
номічного розвитку і знижує ефективність відповідних про
грам. Надто великі розкоші — не використовувати належ
ним чином потенціал половини членів суспільства. Тому на
цей бік справи слід звертати підвищену увагу.
6. Ненадання жінкам можливості висловлювати їх осо
бисті та сімейні потреби негативно відбивається на наступ
ному поколінні сімей. Але ж мова йде про майбутнє всього
суспільства! Тобто, нехтуючи сьогодні специфічними про
блемами жіноцтва в царині сімейного життя, ми руйнуємо
підвалини завтрашнього розвитку. А це позбавляє гідної
перспективи українське суспільство як соціальну спільно
ту.
7. Патріархальні політика та практика підривають інсти
туції громадянського суспільства та мережі, побудовані на
соціальнокультурному капіталі. Але ж не буде пере
більшенням сказати, що вже сьогодні ступенем їх розвитку
визначається здоров'я держави. А на вищих стадіях розвит
ку постіндустріального суспільного життя соціальнокуль
турні його аспекти невідворотно виходять на перший план.
8. Необхідно демократизувати сімейні відносини, як
внутрішні, так і зовнішні, та розвивати родинний соціальний
капітал. Це сприятиме розбудові громадянського суспіль
ства та зміцненню народовладдя, участі народних мас у пол
ітичному житті. Альтернативи ж розгортанню справжньої
демократії немає. Як немає альтернативи й піднесенню на
родовладдя на якісно новий рівень саме за допомогою сімей
ного "навчання демократії".
9. Треба забезпечувати еволюцію сфер розподілу та
споживання продуктів харчування, освіти, охорони здоро
в'я та зайнятості в бік демократизації та гендерної справед
ливості. Причому важливо ці кроки здійснювати за допо
могою управлінськополітичних програм розвитку сфери
сімейних відносин, акцентуючи системний і систематичний
характер відповідних заходів.
10. В Україні не виникало суттєвих проблем із забезпе
ченням дівчатам і жінкам справедливого доступу до освіти
та певною мірою наданням їм підтримки у процесі навчан
ня. Але актуальною загрозою є загальне зниження якості
освіти — і середньої, і вищої, що однаковою мірою завдає
шкоди представникам обох соціальних статей і загрожує
майбутньому суспільства.
Бідність, нерівність і відчуження.
11. Важливо приділяти на місцевому, регіональному і
загальнодержавному рівні спеціальну увагу питанням бо
ротьби з бідністю та супутніми явищами. Зокрема, йдеться
про наявність самостійних розділів, що цим проблемам при
свячуватимуться, у програмних документах, у яких форму
люється сімейна політика держави.
12. Програми розвитку мають надавати можливість
ефективної боротьби з індивідуальною та сімейною
бідністю. Завдяки цьому підсилюватиметься демократія,
міцнітиме економіка, покращуватиметься успішність на
вчання дітей у школах, поліпшуватиметься становище лю
дей похилого віку та зростатиме добробут сімей. Справа за
вибором з усього кола інструментів, застосовуваних світо
вим співтовариством, тих, що найкраще відповідають со
ціальнокультурній специфіці України.
13. Слабким місцем системи механізмів державного уп
равління України в цілому та сімейної політики зокрема є
далеко не достатня увага до питань забезпечення соціаль
ної справедливості. Завдання її втілення конче потрібно
висунути на перший план. Інакше програми розвитку будуть
менш ефективними, а виконання відповідних контрольно
наглядових, моніторингових і правоохоронних функцій
відволікатиме більші обсяги державних коштів.
14. Якість життя громадянського загалу у великих
містах України, починаючи з Києва, останнім часом стрімко
погіршується. Необхідно спеціальні зусилля спрямувати на
подолання цієї негативної тенденції, оскільки її розвиток
завдає непоправної шкоди сімейним відносинам як сфері
суспільної життєдіяльності.
Соціальний та економічний розвиток.
15. Державнополітичні лідери України повинні вбача
ти в сім'ях ключовий елемент національних програм. Тоді
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досягатиметься узгодженість ініціатив із соціального та еко
номічного розвитку, відзначатиметься більшою сталістю сам
розвиток і зростатиме сімейний добробут. Головне, щоби
подібного підходу свідомо дотримувалися, були переконані
в його правильності керівники органів державної влади всіх
рівнів — центрального, регіонального, місцевого.
16. Саме сім'ї мають розглядатися як основні суб'єкти
розвитку малого підприємництва. Подібна переорієнтація
державної політики підтримки малого бізнесу виглядає
вельми перспективною. Слід також внести аналогічні корек
тиви у відповідні розділи програм розвитку сфери сімейних
відносин.
17. На нашу думку, актуальним для економіки України
є запровадження трактування царини родинних відносин як
сфери інвестування з метою економічного розвитку. Цей
пункт вдало доповнює ті, де йдеться про стратегічне зна
чення видатків і витрат в інтересах сфери сімейних відно
син, які належать до числа соціальних інвестицій.
18. Органи державної влади та місцевого самоврядуван
ня повинні підтримувати родиноцентричний за характером
малий бізнес і кооперативи. У випадку реалізації цього пун
кту родиноцентричний підхід буде органічно імплементо
вано у формування та здійснення економічної політики дер
жави.
19. Сім'ї та їх об'єднання мають отримувати стратегічні
соціальні інвестиції. Тоді буде більш стабільним та ефектив
ним увесь процес економічного і соціального розвитку. Тоб
то спеціально наголошується на взаємозв'язку соціальної
та економічної сфер суспільної життєдіяльності. Причому
в даному випадку первинний імпульс розвитку надходить
саме від соціальної сфери.
20. Слід збільшувати обсяги родиноцентричних со
ціальних та економічних інвестицій. Таким чином інвестиц
ійна, в широкому розумінні, діяльність впливатиме на соц
іальний інститут державного управління — і безпосередньо,
і через сприяння розвитку одного з його важливих об'єктів.
21. Коли освіта, забезпечення житлом, охорона здоро
в'я, правоохоронна діяльність, підтримка рівня доходів і
соціальне страхування в Україні набудуть родиноцентрич
ного характеру та сім'ї розглядатимуться як об'єкт страте
гічного соціального інвестування, а не відтоку коштів, то
більш результативними, ефективними та стабільними ста
нуть ініціативи з соціального і економічного розвитку та
зростатиме сімейний добробут. Тут маємо справу зі своєр
ідним синергетичним ефектом, коли спільна орієнтація
різних галузей суспільного життя даватиме вагомий резуль
тат.
22. Важливо в практиці імміграційної політики долати
поширені стереотипи, що стосуються впливу етнічності на
процеси у сфері сімейних відносин. Насправді і в цій час
тині позитивний ефект від існування та функціонування
сімей переважає, що підтверджується численними конкрет
носоціальними дослідженнями.
23. Імміграційна політика і політика у сфері зайнятості
мають бути родиноцентричними та коректними з точки зору
взаємодії різних культур. Тоді позитивний ефект переоріє
нтації механізмів державного управління в бік родиноцент
ричності спостерігатиметься практично в усіх сферах сус
пільної життєдіяльності.
24. Необхідно розвивати міжнародну кооперацію в ца
рині послуг для забезпечення сімейного добробуту. Навіть
зараз, коли згадана кооперація ще нормою не стала, ми вже
час від часу спостерігаємо її позитивний вплив. Це є свідчен
ням значущості просування в бік розвитку міжнародного
співробітництва.
25. Реалізація попереднього пункту забезпечить прорив
у справі захисту і збереження навколишнього природного
середовища, покращення якості повітря та питної води.
Потреба в цьому є нагальною. Складається враження, що в
України, як і в усього людства, залишається зовсім мало часу
для здійснення відповідних перетворень. Ніяк не можна
більше його гаяти.
Політика та функції "держави добробуту".
26. Трактування сімей як найважливіших об'єктів со
ціального та економічного інвестування робить функції
"держави добробуту" невіддільними від вирішення завдань
соціального та економічного розвитку. Тобто впроваджен
ня цього елемента родиноцентричної політики дозволяє
підняти на якісно новий рівень функціонування всієї націо
нальної системи механізмів державного управління.
27. Підхід до сімей як до об'єктів інвестування робить
взаємозалежними ресурси ринку і "держави добробуту".
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Йдеться про сполучення соціальних інститутів державного
управління та економіки на здоровій основі. Це дуже важ
лива обставина. Вона істотно доповнює уявлення про по
тенціал родиноцентричної політики в царині позитивних
перетворень суспільного життя.
28. Сімейне піклування має бути визнане різновидом
праці, видом економічної діяльності, з одержанням тими,
хто його здійснює, заробітної платні, відповідних вип
лат і пільг та зміненням трактування ВНП. Таке вдоско
налення є цілком можливим з огляду на сучасний стан і
тенденції розвитку галузі економічних наук у цілому та
економічної теорії зокрема. Головне буде полягати в
адекватному розв'язанні проблем статистичного обліку
та забезпеченні належного співвідношення між усіма
складниками нової системи видів економічної діяль
ності.
29. Необхідно уніфікувати розуміння економічної при
роди та категоріальної приналежності доходів сімей, особ
ливо тих, яким притаманне переважання зайнятості в не
формальному секторі економіки і в секторі домашнього гос
подарства. Тобто йдеться про доповнення змін у сфері еко
номічної діяльності, які охарактеризовано в попередньому
пункті, змінами в соціальній сфері.
30. Вдосконалення системи механізмів державного уп
равління сферою сімейних відносин повинно спиратися на
міцні правові підвалини. Тільки в цьому випадку воно мати
ме стабільний, стійкий характер.
31. Не можна допускати збільшення розриву між за
можними та незаможними сім'ями. Як ми вже зазначали,
загрозою для розбудови української державності є недо
статня увага, що приділяється втіленню принципів справед
ливості. У сфері сімейного життя нехтування цими принци
пами виглядає особливо небезпечним.
32. Загрозу несе ситуація, коли управлінська політика
місцевих, регіональних і центральних органів влади стане
нечутливою до потреб сімей і негнучкою. За неї програми
соціального та економічного розвитку не будуть ні ефек
тивними, ні стабільними. Цей варіант слід оцінити як абсо
лютно неприпустимий. Оптимальним же варіантом (хоче
мо ще раз наголосити) є впровадження родиноцентричної
політики на всіх рівнях національних систем державного
управління.
33. Навіть в умовах економічної кризи не можна додер
жуватись обмежувальної, песимістичної моделі державної
сімейної політики. Подібна модель необоротно позбавляє
країну перспектив нормального розвитку. Навпаки, орга
нам державного управління слід здійснювати перерозподіл
коштів, метою якого є реалізація заходів сімейної політики
в достатньому обсязі, без завдання шкоди розв'язанню при
наймні основних проблем.
34. Родиноцентричний характер надає зусиллям у сфері
державного управління цілісності, завершеності. Він стає,
так би мовити, надійним стрижнем усієї системи держав
ноуправлінських механізмів.
35. Якщо сім'ї та їхній добробут стають сферою управ
лінськополітичної інтеграції ринку і держави, то забезпе
чується належна господарська підтримка функціонуванню
системи механізмів державного управління. Адже
відсутність такої підтримки — чи не найголовніша пробле
ма для України. Важливо послідовно здійснювати відповід
ну переорієнтацію бізнесової та публічної управлінської
політики на всіх без винятку рівнях — центральному, регіо
нальному, місцевому — та у всіх без винятку ланках і оди
ницях суспільного організму.
36. Органам державного управління України потрібне
розуміння глобальних колективних обов'язків у царині
сімейних відносин. Завдяки цьому в нашій країні швидше
зменшуватимуться рівні бідності та нерівності і зростатиме
сімейний добробут.
Спеціалісти з надання родинної допомоги та сім'ї.
37. Нині в Україні істотною перешкодою для ефектив
ної сімейної політики є зверхнє ставлення до сімей з боку
фахівців, які покликані надавати їм послуги. Зміна цієї си
туації дозволить використати вельми значний родинний
потенціал у галузі творення та реалізації присвяченої ним
управлінської політики.
38. Спеціалісти повинні перестати розглядати сім'ї як
сторонніх, зовнішніх клієнтів, переорієнтуватися на
сприйняття сімейних потреб, що виникають, як проблем
спільного процесу соціальної життєдіяльності. Велику до
помогу в подібній переорієнтації може надати сучасне пси
хологічне знання. Важливо заохотити спеціалістів із сімей
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ної проблематики до використання його надбань, у першу
чергу тих, що мають прикладне спрямування.
39. Спеціалістам доцільно сформувати союз із сім'ями,
тими, хто в політичній сфері обстоює інтереси сімей, та твор
цями державноуправлінської сімейної політики з метою
впровадження її родиноцентричної моделі. Тоді в них ви
никне можливість здійснення численних інновацій, що спри
ятимуть зростанню сімейного добробуту і вдосконаленню
механізмів соціального та економічного розвитку. Такий
розвиток подій відповідає інтересам усього суспільства.
40. Спеціалісти мають докласти зусиль, щоб забезпечити
родиноцентричне спрямування підтримки в царині зайнятості
та економічного розвитку на додаток до соціального обслуго
вування й послуг у галузі охорони здоров'я. Завдяки цьому зро
статиме довіра до самих спеціалістів. Адже результативність
їхньої діяльності буде підкріплена економічними мотивами.
41. Важливо, щоб усі спеціалісти щиро поділяли цінності
подолання патріархальності та демократизації сімейних
відносин. Для цього в Україні потрібно розгорнути про
світницьку кампанію. Адже саме з цих двох питань у гро
мадській свідомості глибоко вкорінений скептицизм, який
необхідно подолати.
42. Слід надавати спеціалістам родиноцентричну,
міждисциплінарну освіту і практичну підготовку. Тоді вони
будуть спроможні більш ефективно взаємодіяти один з од
ним та з сім'ямипартнерами, сполучувати різні послуги
більш відповідально та ефективно. Наразі спостерігається
фахова обмеженість, яка є правилом. Винятки з цього пра
вила переконують, що зміни у пропонованому напрямку
дозволять забезпечити дуже суттєвий приріст результатив
ності й ефективності.
43. Конкуренція між фахівцями різного профілю лише
на перший погляд стимулює прогрес. Навпаки, конче по
трібна кооперація, об'єднання зусиль. Це сприятиме
збільшенню як сукупного позитивного ефекту роботи спе
ціалістів із допомоги сім'ям, так і, поза сумнівами, резуль
татів діяльності фахівців кожного окремого профілю. При
наймні позитивні наслідки стануть більш відчутними для
партнерський сімей, завдяки чому зросте повага до спе
ціалістів і зміниться на краще ставлення до них.
44. Спеціалісти повинні співпрацювати з сім'ями, поса
довими особами, що формують і здійснюють державноуп
равлінську сімейну політику, політичними акторами, що
обстоюють інтереси сімей, і мати знання, вміння й навички,
необхідні для провадження стратегічної, практично орієн
тованої сімейної політики. Це допомагатиме їм організову
вати та мобілізовувати широкомасштабну підтримку роди
ноцентричної соціальної політики та практики, якої вони
конче потребують.
45. Спеціалісти мають розуміти природу глобалізації,
характер процесів і змін, що її супроводжують, що допомо
же їм розширити коло професійних знань, умінь і навичок,
і вони будуть здатні одержувати стратегічну підтримку своєї
праці з боку колег і сімей по всьому світу. З одного боку, це
дозволить долати обмеженість національного досвіду, з
іншого — надасть можливість і фахівцям у галузі родинної
допомоги повною мірою скористатися з переваг міжнарод
ної кооперації праці.
46. Спеціалісти повинні навчитися "мислити глобально
та діяти локально", використовуючи наявні зразки соціаль
ної дії та створюючи нові, а саме родиноцентричні. У
відповідь фахівці з допомоги сім'ям, поза сумнівами, одер
жать винагороду у вигляді різкого зростання престижності
їхньої праці, суспільного визнання. А це багато важить для
тих, хто працює за покликанням. Переконані, що таких се
ред категорії вітчизняних спеціалістів, що розглядається, —
більшість.
На завершення зазначимо: вважаємо цілком слушним
твердження Г.А.Лоусона та К.БрайарЛоусон про те, що в
сукупності ці положення дають підстави дійти наступного
"подвійного" висновку [5, с. 384]:
— добробут сімей повинен увійти до числа головних
національних і міжнародних пріоритетів;
— кожний рік має бути міжнародним роком сім'ї.
ВИСНОВКИ
Наукова новизна результатів дослідження полягає в
наступному:
— показано, що на рубежі XX і XXI століть стала за
гальноприйнятою концепція державної сімейної політики
як комплексу всебічно узгоджених принципів і практик, що
впливають на послуги, підтримку та ресурси, які надаються
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сім'ями та спеціалістами з допомоги родині, і самі своєю
чергою перебувають під їхнім впливом;
— в системі ООН основними елементами сімейної пол
ітики держави вважають наступні: акти законодавства, що
стосуються прав сімей і питань шлюбу, всиновлення (прий
мання за дочку), піклування про дітей та ін.; економічна
стратегія, що стосується сімейних доходів і ресурсів; стра
тегічна діяльність із прямого обслуговування; так звані
відкриті статті, на зразок житлового субсидування, програм
із забезпечення продуктами харчування чи програм покра
щення здоров'я матерів і дітей;
— підкреслюється інвестиційна природа всіх видатків і
витрат, здійснюваних у межах сімейної політики держави;
— наголошено на тому, що для забезпечення результа
тивності й ефективності дій державна сімейна політика по
винна мати стратегічну спрямованість;
— науково опрацьовано та запропоновано до викорис
тання так звану "Стратегію сорока шести "якщо"", до якої
входять розділи або змістовні блоки, присвячені: 1) шляхам
налагодження взаємодії між індивідами та сімейними сис
темами; 2) демократизації сфери родинного життя; 3) засо
бам подолання бідності, надмірної нерівності та відчужен
ня; 4) взаємозв'язку сімейної політики та політики соціаль
ного і економічного розвитку; 5) особливостям політики та
функцій "держави добробуту" у сфері сімейних відносин;
6) питанням об'єднання зусиль спеціалістів з допомоги
сім'ям і самих сімей.
Теоретичне значення відповідних положень зумов
люється тим, що вони являють собою важливу сукупність
елементів теоретикометодологічної бази створення науко
вої концепції вдосконалення механізмів державного управ
ління сферою сімейних (родинних) відносин в Україні на
сучасному етапі суспільного розвитку. Їхня практична зна
чущість випливає з можливості та корисності застосування
одержаних результатів із метою збільшення результатив
ності та підвищення ефективності функціонування вітчиз
няної системи механізмів державного управління у
відповідній частині. Подальші розробки з цієї теми, на нашу
думку, мають бути пов'язані, насамперед, із поглибленим
дослідженням питань посилення ролі чоловіків у родинно
му житті як напряму вдосконалення підсистеми механізмів
державного управління сферою сімейних відносин.
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ють задовольняти переважно лише емоційній потреби
батьків, для чого в переважній більшості випадків дос
татньо мати лише 1—2 дитини [3, с. 187, 190]. Неодноз
начність зв'язків між рівнем матеріального добробуту,
соціальними індикаторами, з одного боку, і дітородною
активністю груп населення з різним соціальноеконо
мічним статусом — з іншого, тобто дію ефекту соціаль
ної гетерогенності підтверджують відповідні сучасні за
рубіжні дослідження [4, с. 52—83; 5, с. 261—273]. Вив
ченню впливу соціальноекономічного чинника на по
казники народжуваності присвячені також праці таких
відомих українських вчених, як С.Ю. Аксьонов, В.Г. Бял
ковська, В.О. Джаман, А.І. Доценко, Б. І. Заставецький,
О.О. Коломієць, Е.М. Лібанова, М.Д. Романюк, Л.І. Слю
сар, В.С. Тешенко, М.І. Фащевський, О.І. Шаблія та інші.
Натомість прихильники психологічного трактування
репродуктивних підстав, серед яких А.І. Антонов,
В.В. Бойко, А.Б. Сінєльніков, наполягають на тому, що
економіка не може, не повинна визначати зміст потре
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
би в дітях. Продовження цієї лінії дозволяє зробити вис
Відтоді, коли виявилася зворотна залежність між новок про те, що якщо потреба в дітях і залежить від
добробутом і кількістю дітей у родині, поняття потреби матеріального фактора, то не на стільки сильно, як від
в дітях стало поступово набувати популярності в нау причин нематеріального походження.
ковій літературі. Багато сучасних дослідників поділяють
думку російського професорадемографа В.Г. Глушко
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
вої, що головною причиною скорочення народжува
Виховання дитини, відносини в родині — це насам
ності стала поступова зміна, а потім і відмирання еко перед можливість для людини реалізувати свою соціаль
номічної складової потреби в дітях, або економічної ну сутність у суспільстві. З цього погляду виховання
мотивації дітонародження [2, с. 123—124]. Як вказує дітей у родині має не менш важливе значення для роз
інший російський дослідник В. А. Борисов, діти посту витку особистості, ніж реалізація її трудового або сус
пово втрачають свою економічну корисність і почина пільного потенціалу. Однак прагнення реалізувати свої
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Скорочення народжуваності в Україні часто пов'я
зують з низьким рівнем добробуту людей. Проте ос
танні вітчизняні дослідження дітності респондентів з
різних соціальноекономічних груп на основі показни
ка середньої наявної кількості дітей підтверджують,
що більше дітей мають бідніші та порівняно низько ста
тусні групи населення [1, с. 2]. Отже, при всій значу
щості матеріального фактора як одного з визначаль
них чинників дітородної активності, планована
кількість дітей більше залежить від потреби у дітях (і
відповідно загальних дітородних орієнтацій), ніж від
сприятливих чи несприятливих матеріальних умов
життя. Вивчення цієї важливої детермінанти демогра
фічних процесів у взаємозв'язку з соціальноекономі
чним становищем населення відкриває нові можливості
пізнання механізму формування демографічних уста
новок населення.
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можливості найчастіше зводиться до досягнення для
себе кращих умов життя поза родиною. Частково це
закріплене умовами, в яких живе і працює людина, час
тково — ідеалами, в які вона вірить, нормами, й ціннос
тями, заради яких трудиться. Таким чином, у сучасно
му суспільстві створюються передумови, що формують
особистість людини, яка не зазнає труднощів мораль
ного характеру, маючи тільки одну дитини в родині, або
зовсім не маючи дітей. Подальший розвиток цієї ситу
ації, яка чинить негативний вплив на рівень народжува
ності у багатьох сучасних країнах, зокрема, і в нашій
державі, невдовзі може призвести до тривалої демо
графічної кризи.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Явище народжуваності є джерелом протиріч дво
якого характеру: як проблема високої, так і низької
народжуваності. Історично початок дослідження
проблеми народжуваності було покладено Т. Маль
тусом у його праці "Досвід про закон народонасе
лення" (1798). Протиріччя на рівні явищ — демогра
фічного й економічного — Т. Мальтус зводить на
рівень сутнісного протиріччя їх законів: росту насе
лення й економічного росту. Згідно з його теорією,
відтворення людських індивідів підкоряється біоло
гічному закону росту населення, а виробництво за
собів існування — економічним законам постійного
зниження родючості грунту й продуктивності. На
основі цього протиріччя Т. Мальтус формулює так
званий "природній" закон, згідно з яким збільшення
чисельності населення відбувається нібито стихійно,
з геометричною прогресією, подібно вибуху, а еко
номічний ріст, навпаки, зовсім не нагадує вибух, а
скоріше повільний й важкий підйом в гору. При цьо
му збільшення засобів існування можливе лише в
арифметичній прогресії.
На той час, коли в Англії наприкінці XVIII ст. був
опублікований "Досвід..." Т. Мальтуса, у Франції почав
ся процес зниження народжуваності (причому за раху
нок внутрішньо сімейного його обмеження), який по
ступово поширився й на інші західні країни. Історичний
перелом народжуваності, який відбувся на фоні росту
промислового капіталу та посилення економічного ста
новища суспільства західних країн, спричинив досить
важливу проблему: чому зниження народжуваності
збігається з процесом індустріалізації, що значно по
кращує добробут громадян.
Ця проблема не вирішена і в наш час: забезпечені
сім'ї обмежують кількість дітей свідомим плануван
ням сім'ї. І навпаки, найбільш незабезпечені сім'ї є
багатодітними. Повертаючись до ретроспективного
огляду даної проблеми, відмітимо і таку характерис
тику, що такі суміжні з індустріалізацією процеси, як
урбанізація, професіоналізація, соціалізація шлюбних
відносин стали тими факторами, які перешкоджають
багатодітності. Крім того, у родинах з низьким рівнем
доходу (незалежно від країни проживання) число
дітей найчастіше було вищим, ніж у родинах з висо
ким рівнем доходу й соціальним статусом. Сама
дійсність ніби підтверджувала справедливість даного
положення, тому й фактор добробуту став розгляда
тися як такий, що має на народжуваність зворотний
вплив.
Цей феномен отримав назву зворотного зв'язку
народжуваності з умовами життя, навколо якого в на
уковому світі точилися дискусії до середини сімдеся
тих років минулого століття, а на рівні навколо нау
кового й повсякденного розуміння суперечки не вщу
хають донині. Справа в тому, що сприйняття феноме
на зворотного зв'язку суперечить здоровому глузду
— чому ріст добробуту призводить до зниження на
роджуваності, тоді як, здавалося б, повинно бути на
впаки?
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Для пояснення нерівномірного зниження народжу
ваності в економічних верствах населення стали зас
тосовувати так звану концепцію розриву між зроста
ючими потребами й можливістю їх задоволення. Суть
цієї концепції полягає в тому, що між виробництвом
благ, з одного боку, і задоволенням потреб, — з іншо
го, існує протиріччя. Ріст "культурного рівня" спричи
няє ріст потреб, що приводить до збільшення розриву
між потребами й можливістю їх задоволення. У зма
ганні між виробництвом благ і появою нових потреб
перевага завжди на стороні потреб. Як пише канадсь
кий соціолог А.І. Романюк, " така пекельна спіраль, у
яку непереборно залучені люди різного достатку" [6,
c. 56]. Задоволена потреба породжує нову потребу, за
доволення якої потребує нових умов тощо. Думка про
те, що задоволення нижчих потреб веде до появи ви
щих, вимагає уточнення: задоволення елементарних
потреб не є достатньою підставою підвищення потреб,
оскільки вищі (духовні) потреби не є простим продов
женням нижчих (вітальних), а пов'язані з розвитком
свідомості.
З одного боку, закон підвищення потреб, а з іншо
го — потреба в дітях, яка чомусь зменшується. Якщо
навіть прийняти, що потреба в дітях не зменшується, а
зростає разом з іншими потребами, то зменшується
потреба в кількості дітей. Тому в удосконаленому виг
ляді концепція "розриву" пов'язує підвищення потре
би в дітях з такою зміною характеристик об'єкта "діти",
при якій якісна сторона потреби одержує пріоритет
над кількісною, де кількісний аспект виражається
кількістю дітей, а якісний — витратами на їх утриман
ня [7, с. 89]. Таким чином, завдяки концепції розвитку
вдалося показати, що не ріст матеріального добробу
ту призводить до зниження народжуваності, а ступінь
задоволення високих споживчих запитів і настроїв осо
бистості, адже чим вище вимоги до якості життя, тим
"свідоміше" відбувається відмова від чергових народ
жень. Інакше кажучи, якісний ріст потреби в дітях
відбувається на шкоду кількісному. Кількісний аспект
потреби в дітях заміняється якісним, і зберігається
уявлення про незмінно високу потребу в дітях. Част
ково з цим можна погодитися, оскільки з підвищенням
матеріального рівня життя підвищуються й норми жит
тя, тобто збільшуються вимоги до якості життя, то
варів і послуг, а також вимоги до якості утримання
дітей, їх виховання та освіти.
Проте, перехід від кількості нових потреб до якості
потреби в дітях здається нам не зовсім обгрунтованим.
Між ростом добробуту, з одного боку, і зниженням на
роджуваності, з іншого, посилання на високу моральну
відповідальність батьків і культурний рівень як механізм
зворотного зв'язку виглядає досить непереконливо.
Більш органічно в концепцію "розриву" вписується еко
номічний підхід.
Суть економічного підходу в тому, що репродук
тивні вчинки визнаються наслідком ряду умов, що
ззовні впливають на репродуктивну поведінку. Для
цього репродуктивна поведінка прирівнюється до еко
номічної й розглядається як окремий випадок раціо
нальної поведінки взагалі, згідно з яким суб'єкт зав
жди поводиться економічно раціонально: якщо можу
прокормити й виростити дитину, то народжую її;
якщо не можу — не народжую. В рамках такого підхо
ду ставиться завдання пояснити зниження народжу
ваності причинами об'єктивного характеру: матері
альнопобутовими умовами, відсутністю вільного часу
тощо, а зворотний зв'язок народжуваності з умова
ми життя — з більш високими культурними й матері
альними запитами заможних батьків. Таким чином,
робиться спроба сформулювати економічну теорію
вартості дітей, де вони прирівнюються до товару,
еластичність попиту на який залежить від передбачу
ваних на нього витрат [8, c. 25]. Але при економічно
му підході не висвітлюється питання щодо природи
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вартості дитини, точніше, "попиту" на неї або "потре
би" у дітях. Якщо політична економія Т. Мальтуса не
приховувала вульгарних біологічних уявлень, згідно
з якими (інстинкт продовження роду) вважався не
змінно високим в кількісному відношенні з потребою
в дітях (що граничить із плідністю), то в сучасних ро
ботах економічного напрямку потреба в дітях вигля
дає досить скромніше й стриманіше — як "природне
прагнення до того, щоб залишити потомство" [9, c. 18],
але її кількісне вираження (потреба в кількості дітей),
виявилося зовсім завуальованим. Відповідно до еко
номічної моделі народжуваності, раціоналізація
відтворення населення залежить від матеріальних
цінностей. Однак, можливо, що якщо сьогодні поча
ти жити абсолютно економічно раціонально, варто
було б відмовитися від дітей взагалі. Але така раціо
нальність поставлена під сумнів — чи раціонально
жити настільки "раціонально"?
Дослідження народжуваності рухалося шляхом по
шуку інших підходів та ідей, заглиблюючись поступово
в суть того, що спонукує людину народжувати або не
народжувати дитину, в суть її потреби в дітях.
До середини двадцятого століття у нашій країні та
закордоном у вивченні народжуваності намітився по
ворот від "умов середовища" до "особистості", тобто
відбувся зсув центру ваги з факторів, що перешкоджа
ють або сприяють народженню дитини, до потенційних
батьків, які мають або не мають конкретної потреби
мати дітей.
Так, соціальнопсихологічна теорія репродуктивної
поведінки, навпаки, прагне показати психологічну зу
мовленість репродуктивної поведінки й одночасно її за
лежності від соціальних норм народжуваності. При цьо
му заперечуються "природній" характер народжува
ності разом з визначальною роллю економічного фак
тора.
Однак, незважаючи на те, що соціологія народ
жуваності заперечує постулат детермінізму еконо
мічного фактора і займається переважно вивченням
саме суб'єктивного впливу, вона, проте, не цілком
долає обмеженість однобічного підходу. При пере
ході від "умов середовища" до "особистості" соціо
логічне дослідження народжуваності нерідко "зсков
зує" у суто психологічне. Зокрема, вважається, що в
ситуації, коли економічні мотиви народжуваності
відходять на другий план, то на перший виходять
психологічні. При цьому любов до дітей (називана в
науковій літературі потребою бути батьками) почи
нає відігравати роль домінуючого фактора народжу
ваності. Якщо раніше, коли традиційна багатодітна
родина була економічно вигідним підприємством,
характер ставлення до дітей не відігравав істотної
ролі у народженні певної кількості дітей, то сьогодні
начебто індивідуальнопсихологічне ставлення до
дітей починає відігравати роль вирішального факто
ра, що впливає на рішення народжувати або не на
роджувати наступну дитину [8, c. 17] . Потреба в
материнстві, батьківстві сприймається деякими вче
ними як сутність, від якої більшою мірою залежить
кінцева кількість дітей у родині. Виникає уявлення,
начебто раніше ді тей народжували "через не
обхідність", а сьогодні народжують "з любові". При
цьому складається враження, що в психологічній
оболонці відроджується неомальтузіанська ідея про
свідоме обмеження народжуваності, що використо
вувалася у свій час для пояснення її зниження і яка
полягає в тому, що дітей раніше нібито народжува
ли стихійно, а сьогодні, у міру росту "культурного
рівня", більш усвідомлено.
Послідовний розвиток ідеї потреби в дітях як сут
ності психологічного роду веде науковий інтерес у
сферу виховання й онтогенезу, який десь там і закін
чується. Уявлення про те, що потреба в дітях, є само
стійною категорією, тобто присутня у суб'єкті в якості
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самодостатнього психологічного утворення у вигляді
комплексу почуттів і відчуттів, пов'язаних з народ
женням дітей, неминуче підводить до висновку про те,
що названа потреба, одного разу сформувавшись, за
лишається фактично незмінною протягом усього жит
тя людини. Якщо потреба в дітях трактується як ве
личина постійна, то з нею нічого вже не можна зро
бити. Залишається тільки сподіватися на створення
найкращих умов для її реалізації й уповати на її роз
виток у нового покоління. Основна увага при цьому
повинна бути зосереджене на тому віковому періоді
життя жінки, в якому вона відчуває найбільшу потре
бу в дітях.
На наш погляд, таке вузькопсихологічне розумі
ння поняття потреби в дітях позбавляє його визна
чення соціальноекономічних основ і спонукує зро
бити висновок, що дана потреба завершує своє фор
мування до певного віку життя людину й надалі зали
шається незмінною протягом життя одного поколін
ня. Проте, який це вік, немає єдиної думки. Водночас
дане питання можна поставити поряд з питаннями про
те, чи завершується формування особистості людину
і, якщо так, то до якого віку? Зрозуміло, що дати од
нозначну категоричну відповідь на таке запитання не
можливо.
ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження дозволя
ють зробити висновок, що на сучасному етапі роз
витку людства відтворення людських індивідів вже
не визначається лише законом розмноження, в ос
нові якого лежить "інстинкт продовження роду", а
визначене також потребою в дітях, яка, як і інші соц
іальні потреби людини, проявляє себе не біологічно
— у вигляді імпульсів (несвідомих бажань), а соціаль
нопсихологічно — у формі мотивації до дітородін
ня. Водночас у розвинутих країнах на фоні широко
го поширення разом з індустріалізацією ідеології
індивідуалізації та споживчого способу життя, по
треба в дітях часто відходить на другий план після
досягнення людиною високого рівня добробуту та
кар'єрного росту, результатом чого стала низька на
роджуваність. Така тенденція стає все більш харак
терною і для України. Для подолання цієї ситуації,
на нашу думку, надзвичайно важливим є проведення
цілеспрямованої державної пропаганди з викорис
танням соціальної реклами, ЗМІ тощо, спрямованої
на збереження й розвиток, насамперед серед молоді,
сімейних цінностей та раціональних дітородних пе
реконань.
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ВСТУП
Головною передумовою розбудови України як незалеж
ної, демократичної, правової соціально орієнтованої дер
жави, її інтеграції у світове співтовариство є істотне підви
щення рівня соціальноекономічного розвитку країни та її
регіонів, забезпечення гідних умов життя населення неза
лежно від місця проживання, а також зниження наявної
міжрегіональної диференціації. Вирішення багатьох про
блем, пов'язаних із просторовим розвитком України та ство
ренням ефективної системи управління на місцевому рівні,
зумовлює необхідність формування комплексу теоретико
методологічних засад державного управління регіональним
розвитком країни та розроблення конкретних пропозицій
щодо удосконалення його механізмів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у формування уявлення про підходи до
управління регіонами країни, регіональний розвиток, заса
ди розробки та здійснення регіональної політики, виявлен
ня особливостей державної регіональної політики та пол
ітик регіонів, окреслення їх суб'єктів та об'єктів зробили такі
провідні науковці, як Е.Б. Алаєв, О.І. Амоша, Г.В. Балаба
нов, П.Т. Бубенко, З.С. Варналій, С.Г. Галуза, З.В. Герасим
чук, А.П. Голіков, Г.К. Губерна, М.І. Долішній, Л.М. Зайце
ва, Ю.М. Іпатов, Б.Т. Кліяненко, В.С. Кравців, О.П. Край
ник, Н.Г. Кузнецов, Л.М. Кузьменко, А.Г. Мазур, Т.С. Мак
симова, А.С. Маршалова, М.Г. Чумаченко, Б.М. Штульберг,
М.Д. Янків та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідження регіонального розвитку в Україні;
— визначення поняття "регіональне управління", яке
показує його спрямування на цілісний територіальний ком
плекс державного рівня.
РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональний розвиток треба трактувати як незворотні
та спрямовані якісні зміни соціальноекономічної територ
іальної системи у просторовому аспекті, що поряд з її про
сторовим розвитком також включає комплексний розвиток
соціальноекономічних територіальних підсистем. Якщо
регіональний розвиток прогресивний, то наслідком цих змін
у стратегічній перспективі буде більш досконалий соціаль
ноекономічний стан відповідної територіальної системи.
Досліджуючи регіональний розвиток, не можна обми
нути ще одну проблему, яка пов'язана із певним підходом
до розуміння призначення регіонального розвитку. Зокре
ма, Т.С.Максимова у своїй грунтовній праці зазначає, що
"регіональний розвиток є головною ціллю управління регі
ональними системами" [6, с. 18]. На нашу думку, розвиток
сам по собі без конкретизації його цілей не може бути ме
тою управління регіональними системами, тому скоріше
треба говорити про використання управління регіональним
розвитком у якості засобу досягнення певних стратегічних
та тактичних цілей розвитку регіональної системи. Тим
більше, що регіональний розвиток є таким багатогранним
поняттям, що дозволяє зробити його розгорнуту класифі
кацію за такими ознаками, як: сфера прояву (економічний,
соціальний, інноваційний, політичний); характер стабіль
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ності (безупинний, циклічний, дискретний); напрям удоско
налення (прогресивний, регресивний); просторове поширен
ня (повсюдний, локальний); еволюційність (необмежений,
обмежений, еволюційний, революційний); рівень управлін
ня (внутрішньорегіональний, макрорегіональний); реакцій
на здатність (гнучкий, стійкий) [6, с. 20].
Вихідними для управління регіональним розвитком краї
ни, в тому числі державного, поряд із регіональним розвит
ком, є такі поняття, як "управління регіоном" й "регіональне
управління", які іноді використовуються як тотожні. Наприк
лад, В.Ю. Керецман зазначає таке: "…регіон як частина те
риторії держави був і залишається об'єктом державного уп
равління, тому виправданими є терміни "управління регіоном"
та "регіональне управління" [4, с. 111]. Проте регіональне
управління є більш широким поняттям, бо, крім управління
конкретним регіоном країни (як з боку держави, так і збоку
системи місцевого самоврядування від громад до обласних
рад), включає управління територіальним розвитком держа
ви в цілому, до якого відносяться збалансування між собою
розвитку всіх субнаціональних адміністративнотериторіаль
них одиниць та впровадження цільових програм, що охоп
люють територію (або частки території) кількох регіонів.
Таке визначення поняття "регіональне управління", яке
показує його спрямування на цілісний територіальний комп
лекс державного рівня, використовується В.І. Артемовим, С.Г.
Галузою, Д.В. Тороповим та І.В. Чорнобровкою. Вони зазна
чають, що регіональне управління являє собою частину загаль
нодержавного управління, орієнтованого на раціональне по
єднання територіальних, галузевих та загальнодержавних ас
пектів, яке досягається у процесі взаємодії відповідних органів
управління шляхом цілеспрямованого їхнього впливу на все
суспільне життя підвідомчої території" [9, с. 20—21]. Слід звер
нути увагу, що у цьому визначенні використовується термін
"загальнодержавне управління", який, крім державного управ
ління, на нашу думку, включає також місцеве самоврядуван
ня. Крім того, автори застосовують термін "органи управлін
ня", що підтверджує достатню широту наданого визначення,
єдиним обмеженням якого є територія держави.
Тим не менше, у наукових публікаціях іноді зустрічаєть
ся такий підхід, коли регіональне управління зводиться лише
до управління, яке здійснюється державою. Так, Л.М. Зай
цева зазначає, що регіональне управління здійснюється дер
жаними територіальними органами через систему їх пра
вової, економічної, управлінської, планової та контрольної
діяльності у відповідності із законодавством, яке діє [3, с.
32]. Тут ще треба звернути увагу на те, що згідно цій тезі
регіональне управління існує лише на територіальному рівні,
бо здійснюється державними органами відповідного рівня.
Аналогічно до цього, поняття регіональне управління трак
тується у словникудовіднику за редакцією В.М. Князєва та
В.Д. Бакуменка, де воно визначається як "державне управлін
ня, що здійснюється органами державної влади великих адмі
ністративнотериторіальних одиниць (областей, губерній,
країв, федеральних земель тощо) у межах їх компетенції" [2,
с. 168]. Таке визначення істотно обмежує сферу регіонально
го управління, бо, поперше, крім державного управління до
нього слід також віднести систему місцевого самоврядуван
ня, що має розробляти та реалізовувати власну політику регі
ону; подруге, поряд із діяльністю органів державної влади
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регіонального рівня воно включає в себе діяльність централь
них органів державної влади щодо вирішення проблем управ
ління державою в цілому та її регіонами у просторовому ас
пекті, державних органів влади на субрегіональному (район
ному) рівні, а також всебічний вплив всієї системи органів дер
жавної влади на розвиток міст, сіл та селищ.
Обмеження сфери регіонального управління спостері
гається також у дослідженнях В.В. Мамонової, яка вважає, що
воно "являє собою управління територіальним розвитком, що
стосується одного різновиду територіальної системи — регі
ону", що є утвореною у законодавчому порядку адміністра
тивнотериторіальною одиницею субнаціонального рівня [7,
с. 16—17]. Якщо навіть зважити на те, що авторка комплекс
ний просторовий розвиток позначає як територіальний, а те
риторіальне управління розглядає як "управління областю (ре
гіоном), сільським районом, містом, селищем, селом" [7, с.
20,17], то все одно за його межами лишаються проблеми уп
равління просторовим розвитком регіонів, що складаються з
кількох країн, транскордонних регіонів, а також управління у
просторовому аспекті країною як цілісною соціальноеконо
мічною територіальною системою. А це вже принциповий мо
мент з точки зору дослідження та вдосконалення державного
управління регіональним розвитком України.
В.І. Павлов та Н.В. Павліха надають таке визначення:
"Управління сталим просторовим розвитком виступає на
прямом регіональної політики держави. Це діяльність
суб'єктів управління щодо просторової конкретизації та
реалізації стратегії збалансованого соціальноекономічно
го та екобезпечного розвитку відповідної просторової сис
теми" [8, с. 120]. Незважаючи на використання терміна "ста
лий", автори під просторовим розвитком розуміють збалан
сований екобезпечний соціальноекономічний розвиток
просторової системи, і це є позитивом у представленому
підході. Проте істотним недоліком цього визначення є те,
що з управління регіональним розвитком виключається про
цес розроблення стратегії цього розвитку, тобто функція
планування звужується лише до напрацювання конкретних
планів, що сприятимуть реалізації заздалегідь підготовле
ної стратегії певної просторової системи. Крім того, таке
визначення містить ще два положення, з якими не можна
погодитись. Поперше, управління просторовим розвитком
розглядається як напрям регіональної політики, тоді як уп
равління є комплексним багатофункціональним процесом,
що значно ширше від політики (хоча треба визнати, що уп
равління розвитком будь якої системи є однією з складових
управління цією системою). Подруге, управління просто
ровим розвитком віднесено лише до сфери діяльності дер
жави, у той час коли воно здійснюється також через само
врядування просторових систем різних рівнів.
Регіональне управління, що здійснюється у державі,
доцільно розглядати як діалектичне поєднання державного
регіонального управління та самоврядування кожного з
регіонів країни, яке реалізується через систему місцевого
самоврядування. У свою чергу, державне регіональне управ
ління включає державне управління цілісним соціальноеко
номічним територіальним комплексом держави у просто
ровому аспекті, до якого відносяться збалансування роз
витку всіх регіонів та впровадження цільових програм, що
охоплюють територію (або частки території) кількох регі
онів, та державне управління кожним окремим регіоном.
Виходячи з того, що соціальноекономічні територіальні
системи постійно розвиваються (незважаючи на те, як
змінюється їх загальний стан: на гірше чи на краще), управ
ління ними недоцільно ділити на управління функціонуван
ням та управління розвитком, тому замість поняття "регіо
нальне управління" як рівнозначне може використовувати
ся поняття "управління регіональним розвитком". При цьо
му державне регіональне управління по праву може мати
назву "державне управління регіональним розвитком", що,
за аналогією до попереднього виділення складових, вклю
чає державне управління регіональним розвитком усієї краї
ни та державне управління розвитком її регіонів. Що сто
сується самоврядування регіонів, то йому відповідає понят
тя "самоуправління регіонів щодо забезпечення власного
розвитку", яке разом з державним управлінням розвитком
регіонів входить до складу управління розвитком регіонів.
Таким чином, при структуруванні регіонального управлін
ня та управління регіональним розвитком за територіаль
ним принципом, у їх складі можна виділити державне регі
ональне управління усією країною та управління регіонами
(або державне управління регіональним розвитком країни
та управління розвитком регіонів).
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Розглядаючи взаємозв'язок між складовими управлін
ня регіональним розвитком у межах країни, необхідно зу
пинитись на проблемі застосування певної термінології для
відображення впливу, що його здійснює держава на просто
ровий розвиток усієї країни та на розвиток її регіонів. У
наукових публікаціях представлені різні підходи до розум
іння процесів впливу державних органів влади на розвиток
регіонів України та просторового розвитку країни в ціло
му. Так, О.Ю. Амосов, досліджуючи механізми регіональ
ного розвитку, робить висновок, що "на рівні регіонів ефект
реформ буде досягнутий, якщо вдасться перетворити ме
ханізми управління на механізми регулювання …" [1, с. 16],
таким чином протиставляючи процеси управління та регу
лювання, хоча такий підхід є правомірним лише щодо управ
ління, яке базується на жорстких адміністративних мето
дах, що створюють правові обмеження та передбачають ви
користання відносин владипідпорядкування, тиску зверху,
за допомогою примушення, контролю над розподілом ма
теріальних благ тощо. А от висловлене О.Ю. Амосовим за
уваження щодо того, що "сучасний механізм регулювання
на регіональному рівні повинен спиратися на мотиваційний
механізм, тобто включати систему стимулів та спонукаль
них мотивів …" [1, с. 15] є беззаперечним.
Частина науковців відстоює позицію, згідно якої до ре
гіонального розвитку слід застосовувати виключно поняття
"державне регулювання", бо, за їх думкою, цей термін відоб
ражає більш "м'яке" суб'єктивне втручання або "ліберальне
управління" [5, с.162]. Проте, регулювання є лише однією з
управлінських функцій, що, як абсолютно точно стверджу
ють самі прибічники застосування терміна "державне регу
лювання", передає "усунення неузгодженостей між бажаним
та запланованим станом об'єкта управління". При цьому
функції прогнозування, планування, організації, координації,
мотивації, обліку, аналізу та контролю є поза межами регу
лювання, хоча воно, дійсно, тісно пов'язане з ними.
ВИСНОВКИ
Таким чином, стає цілком зрозумілим, що вплив держа
ви як на регіональний розвиток країни, так і на розвиток
регіонів здійснюється саме через процес управління, ще точ
ніше державного управління, який не може бути зведений
лише до функції регулювання (або державного регулюван
ня), навіть за умов істотного зниження частки використан
ня адміністративних методів, бо є значно ширшим за усу
нення відхилень від запланованих або запрограмованих ре
зультатів розвитку територіальних соціальноекономічних
систем та охоплює усі управлінські функції.
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Мета статті: розглянути теоретичні підходи щодо удос матися творчою, інтелектуальною діяльністю, держава
коналення інфраструктури системи державного управлін особливо не опікується. Це підтверджується, у першу чер
гу, зміною пріоритетів у системі вищої освіти. Так, після
ня сферою інтелектуальної власності.
розпаду СРСР на теренах нашої країни було багато і вче
них, і фахівців з фундаментальною інженерною освітою,
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Актуальність питань удосконалення структури держав завдяки чому існували та розвивалися творчість, винахід
ного управління сферою інтелектуальної власності (ІВ) зу ництво й раціоналізація. Тривала економічна криза, що при
мовлена потребою створення в Україні новітніх технологій звела до зменшення виробничого потенціалу нашої країни,
та збільшення частки конкурентоспроможної високотехно призвела також і до зниження потреби в кваліфікованих
логічної продукції в умовах інтеграції нашої країни в міжна інженерних та наукових кадрах. Попит у цей проміжок часу
зростав на менеджерів, економістів, маркетологів, юристів
родні співтовариства.
На важливості наукового пошуку шляхів вирішення цих тощо. Наслідком цього стало зменшення попиту на професії
питань наголошують дослідники цієї проблематики: Н. Аль з інженерною освітою і відповідно скорочення замовлень з
Алі, Н.О. Артамонова, О.В. Ваганян, М.В. Вачевський, О.І. Вол боку держави на інженерні спеціальності [1].
Сучасний характерний аспект освіти — це нарощуван
ков, С.Г. Гордієнко, А.П. Гречан, Т.І. Гусаковська, І.І. Дах
но, М.П. Денисенко, А.Г. Жарінова, В.О. Жаров, С.Є. Заха ня підготовки фахівців з питань ІВ. Підготовку за цим на
ров, В.Г. Зінов, П. Лернер, Л.І. Лукічева, Д.Морекрофт, В.В. Мокри прямом здійснює 16 вищих навчальних закладів країни [2].
шев, С.П. Мосов, В.І. Мухін, Н.Р. Нижник, В.Д. Пархомен На нашу думку, відбувся зсув у системі підготовки: наро
ко, В.І. Полохало, О. Полторак, Ю. Суіні, П.М. Цибульов, щується підготовка фахівців з питань ІВ і зменшена підго
товка фахівців інженерного напряму. Таким чином, сфера
В.П. Чеботарьов, І.М. Шестак, О. А. Ясюкевич та ін.
Разом з тим, окремі питання визначеної проблематики захисту ІВ отримує фахівців з відповідною освітою, а сама
в умовах інтеграції України в міжнародні співтовариства ще сфера ІВ у цілому втрачає потенційних творців, винахідників
недостатньо досліджені. Створена за роки незалежності і раціоналізаторів.
Створення об'єктів ІВ для подальшої розробки іннова
система державного управління сферою ІВ спрямована в
основному на вирішення питань охорони прав на об'єкти ІВ, ційних видів продукції поки ще не перетворилося на про
унаслідок чого питання реалізації організуючих і коорди грамні цілі держави. Якщо за часи Радянського Союзу роз
нуючих впливів на всі складові сфери ІВ в інтересах іннова виток творчості, винахідництва і раціоналізації вважалися
ційного розвитку галузей народного господарства залиша обов'язковою складовою діяльності кожного міністерства
ються без належної уваги, і вимагає удосконалення її струк чи відомства [3; 4], то перехід української економіки на рин
тури з метою формування вертикалі державного управлін кові рейки привів до втрати цього державного важеля впли
ня у сфері ІВ із негативним зворотним зв'язком.
ву. Інвесторів, як правило, знайти на цьому етапі творцю,
У результаті ситуація, що склалася в сфері ІВ, характе винахіднику чи раціоналізатору досить складно.
Більш того, державі не зовсім цікаво, що патентує ви
ризується низкою недоліків, існування яких заважає інно
ваційному розвитку нашої країни.
нахідник і чи може принести його, наприклад, винахід ко
Як показує аналіз, на теперішній час підготовкою ристь для України. У період СРСР при видачі авторського
фахівців з фундаментальною освітою, які спроможні зай свідоцтва авторам винаходу держава сама турбувалася про
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Рис.1. Існуючі складові інфраструктури системи державного управління сферою ІВ

реалізацію цього винаходу. Сьогодні про впровадження ви
находу піклується, як правило, особисто його творець, яко
му рідко вдається реалізувати свій винахід навіть в інтере
сах держави. Дієвий механізм державного управління про
цесом впровадження винаходів і рацпропозицій в Україні
поки ще невідпрацьований.
У зв'язку з цим втраченою позицією залишається актив
не використання об'єктів ІВ в інтересах інноваційного шля
ху розвитку держави. Відповідно до частини третьої ст. 7
Закону України "Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій" [5] з метою забезпечення ви
конання міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Національною та галузевими академіями
наук завдань, визначених відповідними законодавчими ак
тами, Постановою КМ України від 1.08.2007 р. № 995 зат
верджено Положення про структурний підрозділ з питань
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелек
туальної власності, який має утворюватися у цих органах.
Основними завданнями структурного підрозділу є забезпе
чення виконання функцій, пов'язаних із розробленням тех
нологій та їхніх складових, набуттям, ліцензуванням і за
хистом прав ІВ на них, трансфером і використанням нових
технологій.
Незважаючи на ці нормативноправові акти, діяльність
утворених структурних підрозділів, на жаль, не забезпечи
ла реального "поштовху" інноваційному руху Украйни, що
підтверджується сучасним станом, у першу чергу, в еконо
мічній сфері.
Зовсім іншою є ситуація в провідних країнах світу.
Підтримка державою винахідницької інноваційної діяль
ності вважається вагомим важелем економічного стимулю
вання процесу створення та введення об'єктів ІВ у госпо
дарський обіг. Так, основними формами стимулювання ма
лих і середніх підприємств, а також окремих інноваторів є:
пряме фінансування, яке досягає 50% від витрат на ство
рення нової продукції і технологій (Франція, США); надан
ня позик, у тому числі без виплати відсотків (Швеція); до
тації (практично всі країни); створення фондів впроваджен
ня інновацій з урахуванням можливого ризику (Велика Бри
танія, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди); безповоротні
позики на впровадження нововведень, які досягають 50%
від витрат (Німеччина); відстрочка сплати мита чи звільнен
ня від неї, якщо винахід стосується економії енергії (Авст
рія) тощо [6]. Ці заходи вважаються суттєвим досягненням
урядів зазначених країн щодо управління інноваціями.
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Утилізація як об'єктів ІВ, так і матеріальних їх носіїв,
не набула державного пріоритету, хоча і вимагає держав
ного управління цими процесами в інтересах зниження ри
зиків для безпеки (екологічна, пожежна, техногенна) жит
тєдіяльності нашого суспільства. Без вирішення тривалий
час залишається питання забезпечення безпеки об'єктів ІВ
під час їхнього використання.
Потребує оперативного вирішення питання інтелекту
альної власності стосовно майнових прав та управління
ними з боку держави. Цивільний кодекс (ЦК) України, ре
гулюючи майнові права ІВ на об'єкт, створений у зв'язку з
виконанням трудового договору, та об'єкт, створений за
замовленням, визначає два типи суб'єктів права — фізичну
або юридичну особу, яким можуть належати майнові права
на об'єкт права ІВ [7]. Відповідно до частини першої ст. 80
ЦК України юридичною особою є організація, створена і за
реєстрована у встановленому законом порядку. Що сто
сується використання об'єкта права ІВ під час здійснення
господарської діяльності, то ст. 8 Господарського кодексу
України встановлено [8], що держава, органи державної
влади не є суб'єктами господарювання. Органи державної
влади є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією
лише з організаційногосподарських питань у межах їхніх
владних повноважень. Господарська компетенція органів
державної влади та органів місцевого самоврядування реа
лізується від імені відповідної державної установи.
Так, згідно Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" від 21.09.2006 р. суб'єктами управлін
ня об'єктами державної власності є: КМ України; Фонд дер
жавного майна України; міністерства та інші органи вико
навчої влади; органи, які здійснюють управління держав
ним майном відповідно до повноважень, визначених окре
мими законами; державні господарські об'єднання, дер
жавні холдингові компанії, інші державні господарські
організації; юридичні та фізичні особи, які виконують
функції з управління корпоративними правами держави;
Національна академія наук України, галузеві академії наук
[9]. Разом з тим, частиною другою ст. 3 цього Закону вста
новлено, що дія його не поширюється на здійснення прав
ІВ.
Таким чином, відповідно до чинного законодавства дер
жава не є суб'єктом права ІВ. Отже, органи державної вла
ди, які, як правило, виступають замовниками в договорах
на виконання наукових, науководослідних або дослідно
конструкторських та технологічних робіт, втратили у про
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Рис. 2. Схема удосконаленої структури системи державного управління сферою ІВ

цесі тривалого переходу від соціалістичної до ринкової мо
делі розвитку України майнові права на об'єкти права ІВ.
Згідно Положення (постанова КМ України від 1.08.2007
р. № 995) про структурний підрозділ з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної влас
ності міністерства (ЦОВВ) він не є юридичною особою. У
зв'язку з цим набути майнових прав на об'єкти права ІВ, що
створюються в рамках замовлень держави, відповідно до
чинного законодавства цей підрозділ не може [7]. Таким
чином, уже утворені структурні підрозділи центральних
органів виконавчої влади та ті, що будуть утворюватися
відповідно до постанови КМ України, мало на що здатні: у
них немає потрібних юридичних важелів.
Існуючі складові інфраструктури державного управлі
ння сферою ІВ з урахуванням існуючої ситуації в сфері ІВ
України наведені на рис.1. Такий вигляд дозволяє з'ясувати
особливості сучасної організації управління сферою ІВ.
Виходом із ситуації, що склалась, є, з урахуванням ре
зультатів досліджень автора, удосконалення державного
управління шляхом реалізації принципів "життєвого циклу
об'єкта ІВ" та "річних кілець дерева".
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для забезпечення ефективного функціонування дер
жавного управління сферою ІВ необхідно вирішити низку
питань. Поперше, до змісту Положень про міністерство
(ЦОВВ) з урахуванням вимог Типового положення про
міністерство України і Типового положення про централь
ний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовуєть
ся і координується КМ України через відповідного члена КМ
України, що введені Указом Президента України від
24.12.2010 р. № 1199/2010, а також з урахуванням Поста
нови КМ України від 1.08.2007 р. № 995 додати завдання
щодо їх діяльності в сфері ІВ.
Подруге, замість структурних підрозділів з питань
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелек
туальної власності міністерств, інших ЦОВВ, Національної
та галузевих академій наук мають утворюватися підпоряд
ковані їм юридичні особи з відповідними повноваженнями,
через які потрібно здійснювати замовлення на розробку,
створення чи виготовлення продукції за державні кошти та
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які можуть набувати в наступному майнових прав на об'єкти
ІВ, створені за державні кошти в рамках замовлень. Така
юридична особа в межах міністерства чи іншого ЦОВВ має
виступати як менеджер з питань ІВ, що створюється в рам
ках виконання замовлень за державні кошти. Водночас на
цю юридичну особу слід покласти і контрольні функції щодо
якості створення об'єктів ІВ виконавцями (рис. 2).
Потретє, для виконання завдань у сфері ІВ на великих
державних підприємствах, в установах та організаціях не
обхідно створювати спеціальні структурні підрозділи з пи
тань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інте
лектуальної власності, а на невеликих підприємствах — вво
дити посаду відповідальних з питань трансферу технологій,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (див.
рис.2), які мають опікуватися, насамперед, питаннями орга
нізації та забезпечення діяльності творців, винахідників та
раціоналізаторів.
Суб'єкти господарювання мають забезпечити необхідні
умови для розвитку творчості, винахідництва і раціоналі
зації, вивчаючи і використовуючи світовий досвід передо
вих в економічному відношенні країн.
Почетверте, вітчизняна система освіти має визначити
для вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівня акредитації
через освітньокваліфікаційні характеристики потрібний
рівень освіти для підготовки творців, винахідників і раціо
налізаторів, здатних створювати інноваційні продукти в
різних галузях народного господарства з урахуванням до
сягнень сучасного науковотехнічного прогресу.
У складі органів державної влади та місцевого самовря
дування мають бути чітко визначені посади, на які повинні
призначатися фахівці з освітою в сфері ІВ на рівні "спец
іаліст" і "магістр", що створить умови для активізації твор
чої думки різних верств українського суспільства і пропа
ганди щодо розвитку масової творчості, винахідництва і
раціоналізації на комерційних умовах.
Поп'яте, цілеспрямована фінансова і матеріальна
підтримка з боку держави створення та введення об'єктів
ІВ у господарський обіг має стати вагомим важелем еконо
мічного стимулювання процесу інноваційного розвитку еко
номіки держави. У системі виробництва товарів і послуг
треба створити сприятливі умови для підвищення ефектив
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ності використання інтелектуального капіталу з метою за
безпечення конкурентоспроможності українських товарів
і послуг на внутрішньому і світовому ринках.
Пошосте, з метою забезпечення інтелектуальної без
пеки (ІБ) мають утворюватися відповідні структурні підроз
діли, які будуть відповідати за створення умов безпеки інте
лектуальної власності, якою володіє підприємство (установа
чи організація) (рис. 2). За наявністю загальних структур
них підрозділів з безпеки до їхнього складу мають бути вве
дені фахівці з питань ІБ.
В умовах членства нашої держави у Світовій організації
торгівлі та руху щодо приєднання до євроінтеграційного
процесу важливість ефективного захисту інтелектуальної
власності будьякого українського суб'єкта господарюван
ня будьякої форми власності вже не викликає сумнівів.
Зважаючи на це, виникає питання щодо забезпечення на
лежного рівня інтелектуальної безпеки України в науково
технологічній сфері, що може бути зумовлено недосконал
істю "механізмів захисту прав інтелектуальної власності",
як це визначає Закон України "Про основи національної
безпеки України" [10]. На нашу думку, закон вузько трак
тує загрози національним інтересам у сфері ІВ.
Не можна не погодитися, що своєчасна реєстрація та
захист прав ІВ — гарант і вкрай необхідний сьогодні крок,
особливо для державного сектора економіки. Але ж цим
інтереси держави не повинні обмежуватися. Треба розгля
дати також й інші загрози стосовно інтелектуальної влас
ності. Так, наприклад, можливими шляхами втрати об'єктів
ІВ у сучасних умовах можуть стати такі: крадіжка докумен
тації або інформації про існуючі об'єкти ІВ; крадіжка ви
робів із впровадженими технічними рішеннями на підставі
використання об'єктів ІВ або відходів від виробництва про
дукції з використанням об'єктів ІВ; утрата кваліфікованого
персоналу, який володіє інформацією про об'єкти ІВ; витік
інформації про існуючі об'єкти ІВ та нові інтелектуальні
розробки тощо [11—14].
Втрата об'єктів ІВ чи витік інформації про ноухау не
минуче призведе до виникнення проблем, пов'язаних з кон
куренцією продукції суб'єктів господарювання на ринку
товарів, особливо в умовах інтеграції України у міжнародні
співтовариства. Українські компанії можуть потрапити до
патентної війни, коли складові, наприклад, будьяких ви
робів чи торговельні марки будуть запатентовані іншими
компаніями, які представляють інтереси іноземних країн. У
таких умовах неможливо буде продати товар за межі Ук
раїни без дозволу цих компаній, тому що вони будуть воло
діти майновими правами на частину об'єктів ІВ, які реалізо
вані у виробах, що продаються.
Натепер загрозу інтелектуальній безпеці України, як
показують результати аналізу, являють: недооцінка держа
вою праці вчених і фахівців з вищою технічною освітою; за
ниження соціальної значущості вчених і фахівців з вищою
технічною освітою у суспільстві; непрестижність професій,
пов'язаних з наукою і працею на державу; небажання мо
лодих людей займатися наукою; зниження якості диплом
них і випускних робіт, що захищаються, а також дисертацій
на здобуття наукового ступеня; небажання або немож
ливість учених і фахівців із вищою технічною освітою пра
цювати за профілем підготовки; "витік умів" за межі Украї
ни; використання учених і фахівців з вищою технічною ос
вітою не за напрямком отриманої спеціальності; поступове
старіння і брак наукових кадрів за низкою напрямів [11, 15—
18].
У зв'язку з цим нагальним є введення інтелектуальної
безпеки, як різновиду, до складу національної безпеки, що
зумовлено низкою причин: ІБ забезпечує наукове супровод
ження і реалізацію всіх інших видів національної безпеки;
ситуація, що сьогодні склалася в Україні, дає підстави на
голосити на проблемі ІБ, як на найважливішій державній,
економічній, політичній і соціальній проблемі; за своїми на
слідками інтелектуальна криза може виявитися більш не
безпечною, ніж, наприклад, політична або економічна чи
інформаційна, а її подолання може розтягнутися на деся
тиріччя, а може навіть і більше; багатоаспектність,
складність, масштабність і глибина проблеми розвитку і збе
реження українського інтелекту виводить забезпечення ІБ
нашої країни, разом з екологічними та техногенними про
блемами, на рівень найактуальніших проблем сучасності,
особливо в умовах жорсткої конкуренції на світовому рин
ку [11; 19].
Посьоме, для вирішення питань утилізації як об'єктів
ІВ, так і матеріальних носіїв об'єкта ІВ, необхідно створити
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відповідну систему (рис. 2). Функціонування системи ути
лізації має бути спрямовано, у першу чергу, на створення
надійних умов забезпечення екологічної та техногенної без
пеки українського суспільства.
Таким чином, впровадження запропонованого підходу
щодо удосконалення структури системи державного управ
ління ІВ дозволить створити сприятливі умови для конку
рентоспроможності сфери ІВ України в умовах її інтеграції
в міжнародні співтовариства, а також для інноваційного
розвитку нашої країни.
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Єдина краса, яку я знаю, — здоров'я
Й.В. Гете

ВСТУП
Існуюча система охорони здоров'я України не забез
печує у повному обсязі потреби в доступній, якісній та
ефективній медичній допомозі і практично не впливає на
стан медикодемографічної ситуації в країні. Реформи,
які проводились до цього часу в системі охорони здоро
в'я, не дали бажаного результату, вони мали непослідов
ний, переважно фрагментарний характер, в цілому не
змінюючи застарілу з часів планової економіки систему
надання медичної допомоги, що не дало можливості адап
тувати її до ринкових відносин в економіці держави.
Невід'ємною складовою охорони здоров'я є систе
ма управління медичною наукою. Останнім часом зрос
тає роль медичної науки в умовах реформування систе
ми охорони здоров'я, коли необхідним є формування
стратегії її розвитку на основі наукового обгрунтуван
ня правового, організаційного, фінансового, матеріаль
нотехнічного та кадрового забезпечення діяльності
галузі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Провідною проблемою української охорони здоро
в'я, як свідчать дані аналізу вітчизняних та міжнарод
них експертів, є невідповідність діючої в Україні старої
радянської моделі охорони здоров'я (моделі Семашко),
призначеної для функціонування в умовах планової еко
номіки, сучасним реаліям. Тому в період становлення
незалежності України, кардинальних змін соціально
економічної системи держави і пов'язаних з цим кризо
вих явищ у всіх сферах діяльності, погіршення умов
життя і здоров'я населення особливо актуальним є ви
рішення нагальних і перспективних питань організації
системи охорони здоров'я, спрямованих на збережен
ня здоров'я населення, підвищення ефективності фун
кціонування системи охорони здоров'я, збільшення до
ступності і якості кваліфікованої медичної допомоги,
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забезпечення раціонального використання кадрових,
фінансових і матеріальних ресурсів [6].
Хоча відомо, що частка ролі галузі у збереженні здо
ров'я населення не перевищує 15%, зазначені факти
свідчать про невідповідність вітчизняної системи охо
рони здоров'я сучасним вимогам. Це зумовлює не
обхідність її реформування, під яким ми передусім ро
зуміємо: вдосконалення організації, ресурсного забез
печення та управління галуззю; упорядкування мережі,
структури і функцій медичних закладів; підвищення до
ступності, якості та ефективності медичної допомоги;
раціональне використання кадрових, фінансових і ма
теріальнотехнічних ресурсів охорони здоров'я в умо
вах переходу до ринкових відносин. При цьому слід заз
начити, що вирішення багатьох із перерахованих про
блем, підвищення рівня здоров'я і збереження генофон
ду нації потребує спільних зусиль суспільства, здійснен
ня комплексу загальнодержавних заходів. Як свідчать
матеріали низки досліджень, головною перешкодою для
ефективного функціонування системи охорони здоро
в'я в Україні є неефективність її структури на всіх рівнях
системи медичного обслуговування, що заважає вироб
ленню медичних послуг, які відповідають потребам на
селення в медичній допомозі [1; 8].
Проблеми забезпечення і оцінки якості медичної
допомоги населенню є одними з найважливіших для
будьякої системи охорони здоров'я. Першочергове
значення для управління якістю має стандартизація —
пріоритетний напрям сучасного розвитку охорони здо
ров'я [9].
На сучасному етапі розвитку охорони здоров'я
впровадження стандартизації спрямовується на підви
щення якості функціонування охорони здоров'я, ефек
тивне використання усіх видів ресурсів, що дає змогу
здійснювати стратегічне управління галуззю та моніто
ринг діяльності суб'єктів управління системою охоро
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ни здоров'я. Для поліпшення якості медичної допомоги
Міністерством охорони здоров'я України проводиться
робота щодо розробки протоколів надання медичної
допомоги. Відповідно до статті 2 п.4 Проекту Закону
України "Про заклади охорони здоров я" надання ме
дичної допомоги в закладах охорони здоров'я усіх форм
власності здійснюється відповідно до стандартів медич
ної допомоги та галузевих нормативів організації на
дання медичної допомоги [16].
В Україні механізм розробки медичних технологіч
них і нормативних документів за принципами доказо
вої медицини реалізовується відповідно до Концепції
управління якістю медичної допомоги в галузі охорони
здоров'я в Україні на період до 2010 р., (Наказ МОЗ
України № 166 від 31.03.2008 р., Наказ МОЗ України
№ 340 від 25.06. 2008 р. "План заходів на виконання
Концепції управління якістю медичної допомоги у га
лузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 р.";
Наказ МОЗ України № 341 від 25.06.2008 р. "Про зат
вердження Галузевої програми стандартизації медич
ної допомоги на період до 2010 р.") [5 ].
З метою наукового обгрунтування розробки інди
каторів якості медичної допомоги відповідно до Плану
заходів МОЗ України з виконання рішення колегії МОЗ
України від 5 серпня 2010 р. "Підсумки діяльності у сфері
охорони здоров'я України за І півріччя 2010 р., завдан
ня та перспективи подальшого розвитку" (Наказ МОЗ
України від 20.08.2010 р. № 710) були затверджені Ме
тодичні рекомендації "Уніфікована методика розробки
індикаторів якості медичної допомоги" (Наказ МОЗ
України від 11.03.2011 р. №141). Відповідно до пункту
2.2. цього наказу організаційний і науковометодичний
супровід розробки індикаторів якості медичних стан
дартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної
допомоги, покладений на Департамент управління та
контролю якості медичних послуг, Державний заклад
"Центр медичної статистики МОЗ України", Державне
підприємство "Державний експертний центр" МОЗ Ук
раїни", Державну установу "Український інститут стра
тегічних досліджень" МОЗ України.
На виконання Програми економічних реформ на
2010—2014 р. "Заможне суспільство, конкурентоспро
можна економіка, ефективна держава" та наказу МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454 "Про затвердження
Концепції управління якістю медичної допомоги у га
лузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 р."
наказом МОЗ від 19.09.2011 р. №597 затверджена: Га
лузева програма стандартизації медичної допомоги на
період до 2020 р., а також План заходів Міністерства
охорони здоров'я України з реалізації цієї програми.
Методологічною основою діяльності в сфері стан
дартизації медичної допомоги є сучасні наукові підхо
ди щодо принципів та вимог до створення медикотех
нологічних нормативних документів, зокрема визнаний
міжнародною спільнотою опитувальник AGREE
(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) —
інструмент експертизи і атестації клінічних настанов для
уніфікованої оцінки їх якості; "SIGN 50" "А guideline
developers, handbook SIGN Publication №50" — "Керів
ництво для розробників рекомендацій" (публікація
SING №50, 2003), що є "золотим стандартом" для на
ціональних систем охорони здоров'я в питанні розроб
ки клінічних настанов. В Україні вказаний документ з
корекцією окремих положень представлений в двох ви
даннях: "Посібник для розробників клінічних рекомен
дацій/медичних стандартів", NICARE, 2006 та "Посібник
для розробників клінічних рекомендацій/медичних
стандартів (скорочений варіант)", NICО, 2007. "Посібни
ки…" підготовлено міжнародними та українськими ек
спертами на замовлення МОЗ України під егідою Євро
пейського Союзу в проекті TACIS "Підтримка розвит
ку системи медичних стандартів в Україні" (2004 — 2006 рр.).
Також при оновлені та розробці державних стандартів
та протоколів надання медичної допомоги населенню
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за орієнтир визначено Уніфіковану методику з розроб
ки клінічних настанов, медичних стандартів, уні
фікованої медичної допомоги, локальних протоколів
медичної допомоги на засадах доказової медицини
(спільний наказ МОЗ та НАМН України від 19.02.2009
р. № 102/18, від 03.11.2009 р. № 798/75) [10 ].
Українська мережа адаптації клінічної настанови
(КН) та розробки стандартів медичної допомоги (СМД)
формується з представників професійних медичних
організацій та асоціацій, профільних науководослідних
інститутів МОЗ України та НАМН України, медичних
університетів та академій медичної післядипломної ос
віти, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України,
провідних фахівців практичної охорони здоров'я, орга
нізацій пацієнтів та інших недержавних організацій,
діяльність яких спрямовується на поліпшення медичної
допомоги [7]. З метою організації, координації, науко
вометодичного і технічного супроводу процесу адап
тації КН та розробки СМД на національному рівні ство
рено Загальнодержавний центр розробки та моніторин
гу дотримання медичних стандартів (ЗЦРМС) на базі
Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ
України. Діяльність з адаптації КН та розробки СМД
безпосередньо здійснюють тематичні робочі групи, які
створюються наказами МОЗ України та функціонують
на базі ЗЦРМС [14].
За 10 років (1999—2008 рр.) розробки медичних
стандартів були створені стандарти в формі клінічних
протоколів практично по всіх медичних спеціальностях.
Проте більшість з них розроблені експертним методом
без використання даних доказової медицини, а впрова
дження не підкріплюється адекватними стимулами, не
проводиться моніторинг ефективності їх використання.
Певна частина лікарів до цього часу не ознайомлена з
чинними в Україні медичними стандартами, ще більша
кількість лікарів знає, але не використовує їх в своїй
роботі. Методична недосконалість та незавершеність
розробки різних інструментів підвищення якості, а го
ловне — формальність їх застосування та відсутність
дієвої системи управління якістю з застосуванням відпо
відних стимулів для медичного персоналу, дозволили
отримати певні локальні і нетривалі результати, але не
призвели до поліпшення якості медичного обслугову
вання в країні. Населення невдоволене якістю надання
медичної допомоги, про що свідчать результати соціо
логічних опитувань — більшість опитаних оцінює якість
послуг з охорони здоров'я як низьку. Низька якість ме
дичної допомоги обмежує можливості впливу на здо
ров'я населення та призводить до марнотратного вит
рачання обмежених коштів системи [12].
Об'єктами стандартизації в охороні здоров'я по
винні стати всі складові медичного обслуговування:
організаційні технології; медичні та фармацевтичні по
слуги; технології виконання медичних та фармацевтич
них послуг; технічне забезпечення виконання медичних
та фармацевтичних послуг; кваліфікація медичного,
фармацевтичного та іншого персоналу; економічні ас
пекти охорони здоров'я; створення, випробування, ви
робництво, реалізація та застосування лікарських за
собів та виробів медичного призначення відповідно до
світових стандартів якості та практик; формуляри
лікарських засобів трьох рівнів (державного, регіональ
ного та локального); обліковозвітна документація, що
використовується в системі охорони здоров'я, інфор
маційні технології та інше [11].
Протягом періоду, що минув з часу проголошення
Україною незалежності, в державі створено досить роз
галужене законодавство щодо регулювання відносин у
сфері охорони здоров'я. За висновками експертів, ук
раїнське законодавство в сфері охорони здоров'я в ос
новному відповідає міжнародним стандартам, які про
голошують загальні людські цінності і визначають прин
ципи правової політики стосовно реформування еконо
мічних засад, реорганізації системи управління, оптим
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ізації діяльності галузі, створення умов для здорового
способу життя, вдосконалення інновації і кадрової по
літики в системі охорони здоров'я [12]. Необхідність
оновлення існуючої нормативної бази зумовлена грун
товними соціальноекономічними перетвореннями в
державі, зміною стану та тенденцій розвитку національ
ної системи охорони здоров'я, суспільної свідомості
щодо прийняття та вирішення проблем, необхідністю
досягнення балансу між потребами населення та пріо
ритетами суспільства і фінансовими ресурсами держа
ви [7].
За останні 2—3 роки відомча нормотворча робота
здійснювалась на плановій основі відповідно до пріори
тетних напрямів реформування системи хорони здоро
в'я, визначених Верховною Радою України, Президен
том України та Кабінетом Міністрів України, і спрямо
вувалась на поліпшення доступності, якості та своєчас
ності медичної допомоги, забезпечення раціонального
використання наявних ресурсів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лю
того 2010 р. № 208 "Деякі питання удосконалення сис
теми охорони здоров'я" затверджені основні концепту
альні напрями реформування системи охорони здоро
в'я, серед яких основними є створення умов для рефор
мування системи охорони здоров'я; проведення струк
турної реорганізації галузі; удосконалення системи
фінансування галузі охорони здоров'я; врегулювання на
законодавчому рівні питання запровадження обов'яз
кового державного соціального медичного страхуван
ня; покращення стану забезпечення населення лікарсь
кими засобами і виробами медичного призначення;
удосконалення системи профілактики захворювань;
удосконалення системи контролю за якістю надання
медичної допомоги (медичних послуг); удосконалення
кадрової політики та інші [15].
Формування законодавчої бази та нормативнопра
вової бази для процесу реформ системи охорони здо
ров'я також забезпечується Програмою економічних
реформ на 2010—2014 рр. "Заможне суспільство, кон
курентоспроможна економіка, ефективна держава" від
2 червня 2010 р. [17].
Реалізацією системного підходу, наукової обгрун
тованості та послідовності у запроваджені реформуван
ня системи охорони здоров'я має стати прийнятий За
кон України від 7 липня 2011 року №3612VІ "Про по
рядок проведення реформування системи охорони здо
ров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій обла
стях та місті Києві", який визначає основні організаційні
та правові засади пілотного проекту щодо реформуван
ня системи охорони здоров'я України у вищеперерахо
ваних регіонах. Пілотний проект щодо реформування
системи охорони здоров'я передбачає проведення про
тягом 2011—2014 рр. структурноорганізаційної та фун
кціональної перебудови системи медичного обслугову
вання у пілотних регіонах для підвищення ефективності
та доступності медичного обслуговування населення і
є необхідним для розвитку системи охорони здоров'я
України. З метою виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 16.08.2011 №3756/1/111 та пун
кту 1 Протокольного рішення за результатами наради
щодо експерименту з реформування системи охорони
здоров'я у пілотних регіонах в рамках Комітету з еко
номічних реформ, що відбулася 9 серпня 2011 р. в Адм
іністрації Президента України був розроблений і зат
верджений Наказом МОЗ України, від 19.08.2011 р.
№524 План організації підготовки проектів актів, не
обхідних для забезпечення реалізації Закону України
"Про порядок проведення реформування системи охо
рони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, До
нецькій областях та місті Києві" [3].
Нещодавно прийнятий Закон України від 07.07.2011 р.
№ 3611VI "Про внесення змін до Основ законодавства
України про охорону здоров'я щодо удосконалення
надання медичної допомоги" [4]. На сайті Міністерства
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охорони здоров'я оприлюднений Проект Закону Украї
ни "Про заклади охорони здоров'я", який буде визна
чати правові та організаційні засади закладів охорони
здоров'я незалежно від їхньої форми власності та відом
чої належності, надання медичної допомоги населенню
та регулювання відносин між замовниками та надава
чами медичних послуг [16].
Міністерством охорони здоров'я України на вико
нання Плануграфіку за напрямом "Реформа медично
го обслуговування на 2011 р. до Програми економічних
реформ на 2010—2014 рр. "Заможне суспільство, кон
курентноспроможна економіка, ефективна держава"
розробляється Концепція Загальнодержавної програ
ми "Здоров'я 2020: український вимір". Метою Концепції
є збереження та зміцнення здоров'я населення шляхом
профілактики неінфекційних захворювань, мінімізація
факторів (чинників) ризику захворювань та створення
сприятливого для здоров'я середовища, формування
культури здоров'я, мотивація населення до здорового
образу життя, створення системи охорони здоров'я, яка
відповідає реальним потребам населення з організацією
виконання спеціальних заходів щодо медичного забез
печення хворих за окремими найбільш значущими в со
ціально економічному та медикодемографічному плані
окремими класами хвороб та нозологічними формами.
Одним із принципів реалізації Концепції є проведення
наукових досліджень щодо збереження та зміцнення
здоров'я населення шляхом формування громадської
системи охорони здоров'я, первинної профілактики
неінфекційних захворювань та вивчення негативного
впливу соціальних детермінант на здоров'я шляхом його
мінімізації.
Незважаючи на значний обсяг проведеної роботи,
спрямованої на удосконалення нормативноправової
бази охорони здоров'я, треба визнати, що вона ще не
завершена, до того ж в процесі створення та розвитку
нормативноправової бази виявляється ціла низька ко
лізійних кроків, які гальмують реформування системи
охорони здоров'я , особливо в питаннях фінансування і
управління. З урахуванням сучасного соціальноеконо
мічного стану держави, в першу чергу, потребує змін ст.
49 Конституції України.
Наукові дослідження з цього напряму повинні ви
рішувати такі наукові проблеми: гармонізація національ
ного законодавства з питань охорони здоров'я з міжна
родним медичним правом та законодавством ЄС; виз
начення переліку документів ООН, ВООЗ, Євросоюзу,
Всесвітньої медичної асоціації, з нормами яких повинні
бути гармонізовані національні нормативноправові
акти з питань охорони здоров'я; наукове забезпечення
впровадження страхової медицини, участі представ
ників медичної громадськості та пацієнтів у реалізації
заходів з реформування галузі; визначення переліку
національних нормативноправових документів, правові
норми яких потребують узгодження з міжнародним
медичним правом; створення за методологією систем
ного підходу гомогенного правового поля, тобто гар
монізованих національних правових норм у сфері охо
рони здоров'я із європейськими стандартами та міжна
родним медичним правом.
Одним із основних чинників функціонування систе
ми охорони здоров'я України є оптимальне забезпечен
ня населення кваліфікованими кадрами, використання
яких проводиться з урахуванням сучасного стану і ре
формування охорони здоров'я, пріоритетного розвит
ку медичної допомоги на засадах сімейної медицини,
впровадження нових ефективних медичних технологій,
формування здорового способу життя. Неадекватність
кадрового забезпечення є однією з перешкод розвитку
первинної медикосанітарної допомоги (ПМСД) [2].
Сьогодні охорона здоров'я стоїть на порозі кадрової
кризи, насамперед, у первинній ланці та сільській місце
вості. Негативна кадрова ситуація характеризується
структурними кадровими диспропорціями, які проявля
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ються у надмірній спеціалізації лікарів: в Україні 123
лікарські спеціальності, у країнах Європи 16—28; 74%
складають лікарі вторинної та третинної ланки і тільки
26% лікарі первинної ланки, в європейських країнах
приблизно 50:50. Поряд зі старінням працівників галузі
(понад 24,5% пенсійного, ще 20% — передпенсійного
віку), також спостерігається наростаюча та некерована
міграція медичного персоналу, в т.ч. у сусідні країни та
за кордон, якій сприяє низький рівень заробітної пла
ти, відсутність належних соціальнопобутових умов, не
досконала інфраструктура населених пунктів. Унаслі
док зазначених соціальноекономічних чинників відбу
вається зниження престижу професії медичного праці
вника. Використовується архаїчна система планування
потреб у кадрових ресурсах, яка грунтується на жорст
ких кадрових нормативах [12].
Для успішного вирішення кадрових проблем у галузі
необхідно подальше проведення наукових досліджень
за такими напрямами: розробка методологічних та ме
тодичних засад прогнозування потреби галузі в медич
них кадрах на середньо та довгострокову перспективу
відповідно від потреб охорони здоров'я, з урахуванням
стратегії та темпів системних перетворень у галузі,
зовнішніх та внутрішніх міграційних процесів і природ
ного вибуття кадрів; створення та підтримка статистич
ної бази по кадровому потенціалу галузі; наукове суп
роводження та обгрунтування рішень МОЗ України в
галузі кадрової політики.
Для ефективного управління медичними заклада
ми і структурами, розроблення планів проведення си
стемних перетворень охорони здоров'я набуває по
дальше впровадження інформаційних технологій в
різні сфери медицини. В Україні на сьогодні створено
передумови щодо підтримки інформатизації охорони
здоров'я України, яка є складовою частиною держав
ної політики інформатизації країни в цілому і спрямо
вана на ефективне вирішення невідкладних та перспек
тивних задач розвитку охорони здоров'я. Діяльність у
галузі охорони здоров'я у напрямі інформатизації
спрямована на: забезпечення широкого доступу зак
ладів і установ охорони здоров'я до мережі Інтернет;
розробку та впровадження нових методів діагностики
і лікування, що базуються на інформаційних та теле
комунікаційних технологіях; впровадження інформа
ційних систем для управління лікувальнодіагностич
ним процесом; підготовку медичних кадрів у галузі
медичної інформатики; впровадження телемедицини
[12]. Основою подальшої інформатизації охорони здо
ров'я є створення єдиного інформаційного простору
України. Процес його формування базується на
новітніх інформаційних, телекомунікаційних техноло
гіях та медичних інформаційноаналітичних системах.
Поява доступної інформації дозволить вирішувати
питання координації політики різних відомств у галузі
охорони здоров'я, суттєво підвищувати інформо
ваність лікарів щодо новітніх ефективних медичних
технологій, радикально впливати на швидкість отри
мання та якість даних про стан здоров'я пацієнта, ме
тоди лікування, забезпечувати медичні заходи про
філактичного і просвітницького характеру. Саме таке
інформаційне середовище створить необхідні переду
мови для подальшого реформування системи охорони
здоров'я, покращення стану здоров'я населення та
підвищення ефективності лікувальнодіагностичного
процесу і профілактичних заходів.
Тому розробка комплексних цільових програм щодо
інформатизації охорони здоров'я, формування єдино
го інформаційного медичного простору; нормативно
правове та науковометодичне забезпечення розвитку
електронної охорони здоров'я, телемедицини; розроб
ка принципів створення єдиних медичних національних
реєстрів та спеціалізованих банків медичних знань,
банків медичних зображень; участь у розробці програм
підготовки студентів навчальних закладів та закладів
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післядипломної освіти з медичної інформатики; під
тримка наукових зв'язків з науководослідними інсти
тутами і науковими установами країн СНД з питань
інформатизації охорони здоров'я; контроль за виконан
ням Програми інформатизації регіонами — необхідні
для подальшого розвитку інформатизації різних сфер
системи охорони здоров'я.
Науковометодичне забезпечення моніторингу ви
конання, розробка законодавчих та науковоправових
актів, наукове супроводження і впровадження усіх ви
щезазначених програм є пріоритетним напрямом нау
кових досліджень на сучасному етапі реформування
галузі.
До ключових проблем охорони здоров'я належать
недостатні фінансові ресурси галузі. За останнє деся
тиліття обсяг фінансування охорони здоров'я в Україні
істотно збільшився: майже у 8 разів у фактичному вимірі,
або у 2 рази в реальному вимірі, з поправкою на інфля
цію. Однак недостатнє фінансування галузі вважається
однією з провідних проблем національної охорони здо
ров'я. Як свідчать дані національних рахунків в охороні
здоров'я, загальні видатки на охорону здоров'я в Україні
за 2009 р. як процент від номінального ВВП становили
7,82%. Такі показники характерні для ряду країн Східної
та Центральної Європи. Водночас питома вага держав
них витрат на охорону здоров'я від номінального ВВП в
Україні залишається майже незміною впродовж ос
танніх років, не вдалося її змінити і у 2010 р. [7]. На сьо
годні існують надмірні витрати населення на потреби
охорони здоров'я. За найскромнішими оцінками, пито
ма вага особистих витрат населення на охорону здоро
в'я складає більше 40% від загального обсягу фінансу
вання галузі (за даними Світового банку — 2,3—3%
ВВП). Такі фінансові інструменти, як добровільне ме
дичне страхування та лікарняні каси, істотного впливу
на обсяги фінансування не мають. Переважає пряма оп
лата послуг населенням. Згідно з наведеними у Доповіді
про стан охорони здоров'я у світі "Фінансування сис
тем охорони здоров'я: шлях до всезагального охоплен
ня населення медикосанітарної допомоги" (2010), 20—
40% коштів охорони здоров'я втрачаються внаслідок їх
неефективного використання, причому краще викори
стання наявних ресурсів можливе за рахунок поліпшен
ня практики закупівель, більш широкого використання
генериків, поліпшення стимулювання постачальників
медичних послуг, спрощення фінансових і адміністра
тивних процедур [7].
Існує певна відмінність у методології формування
бюджету на охорону здоров'я на державному та місце
вому рівнях. На державному рівні використовується
програмноцільовий метод, однак для місцевих бю
джетів аналогічна методологія повністю не впровадже
на, тому вони формуються лише за постатейним мето
дом, що при нестабільності місцевих бюджетів чинить
певні перешкоди для ефективного фінансування, впро
вадження державної стратегії розвитку та стримує ре
форми охорони здоров'я.
Фінансові ресурси в охороні здоров'я дезінтегро
вані, перш за все, через надмірну фрагментацію коштів,
що виділяються на охорону здоров'я (аж до рівня се
лищної ради), а механізми інтеграції практично не діють.
Посилює фрагментацію фінансових потоків існування
відомчих систем охорони здоров'я. В Україні, крім сис
теми охорони здоров'я, що знаходиться у віданні МОЗ
України, існує низка паралельних медичних служб сис
тем міністерств та відомств, на фінансування яких вит
рачається 42,3 % видатків на охорону здоров'я з дер
жавного бюджету, що виділяється на охорону здоро
в'я.
Неадекватні методи фінансування медичних зак
ладів, діючі механізми кошторисного фінансування ме
дичних установ, громіздкість і недосконалість механіз
му забезпечення взаєморозрахунків за надання медич
ної допомоги між закладами охорони здоров'я та
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місцевими бюджетами не створюють у них стимулів до
підвищення якості медичних послуг і ефективності ви
користання ресурсів. В Україні заробітна плата медич
ного персоналу продовжує залишатися занадто низь
кою. Середній розмір заробітної плати по галузі значно
нижчий, ніж в інших секторах економіки (в порівнянні з
усіма галузями в 1,6 рази; в порівнянні із зарплатою в про
мисловості — в 1,8 рази). В порівнянні з сусідніми краї
нами Центральної та Східної Європи і навіть СНД рівень
зарплати у нас в 5—10 разів нижчий [13].
У цілому, існуюча система фінансування охорони
здоров'я не забезпечує результативного захисту на
селення від фінансових ризиків, пов'язаних з необхі
дністю оплати медичних послуг у випадку захворю
вання та не сприяє ефективному використанню ре
сурсів системи. Потрібно докорінно змінити підходи
до фінансування сфери охорони здоров'я, основні
кошти мають бути спрямовані на первинну медико
санітарну допомогу, оскільки переважна кількість
хворих, що звернулися по медичну допомогу, розпо
чинають і закінчують лікування на первинному рівні.
Завдання держави — забезпечити оптимальне фінан
сування галузі, а системи охорони здоров'я — ефек
тивно і прозоро їх використовувати. Саме тому необ
хідно забезпечити: наукове супроводження реформу
вання фінансовоекономічних відносин в охороні здо
ров'я; запровадження і проведення моніторингу
фінансування охорони здоров'я як в цілому, так і за
видами надання медичної допомоги; створення
цілісної концепції економічного механізму управлін
ня охороною здоров'я як системного утворення відпо
відно до умов сучасного розвитку економіки; науко
ве обгрунтування формування законодавства у сфері
загальнообов'язкового державного соціального ме
дичного страхування; методологічні аспекти форму
вання ринкових відносин в охороні здоров'я; науко
вий супровід запровадження системи Національних
рахунків охорони здоров'я, проведення фінансового
і макроекономічного аналізу щодо споживання і
фінансування медичних послуг.
ВИСНОВКИ
1. Обгрунтовано, що сучасний стан здоров'я насе
лення України, наявність певних недоліків у функціо
нуванні системи охорони здоров'я: диспропорція в роз
витку первинної і спеціалізованої, амбулаторнопо
ліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, недо
статнє фінансування, незадовільне матеріальнотехні
чне забезпечення медичних закладів, низький рівень і
недосконала система оплата праці медичних працівників
— потребують подальшого наукового супроводу та об
грунтування основних шляхів реформування медичної
галузі для реалізації державної політики в сфері охо
рони здоров'я України.
2. Доведено, що основними напрямами наукових
досліджень щодо структурної перебудови галузі охо
рони здоров'я в Україні, які орієнтовані на сучасні
суспільні потреби та очікування, є такі:
— наукове обгрунтування удосконалення органі
зації і управління охороною здоров'я, формування і суп
роводження державних та галузевих програм розвитку
охорони здоров'я;
— наукове обгрунтування розвитку нормативно
правового забезпечення охорони здоров'я та його
відповідність основним положенням законодавства
Європейського Союзу;
— дослідження економічних проблем охорони здо
ров'я та визначення адміністративноправових засад
запровадження медичного страхування;
— інформаційне забезпечення системи охорони здо
ров'я;
— науковометодичне обгрунтування та забезпечен
ня розробки стандартів надання медичної допомоги на
селенню України.
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ВСТУП
Програмні документи Європейського економічно
го союзу, статистичні дані Всесвітньої організації охо
рони здоров'я (далі — ВООЗ) щодо поліпшення здоро
в'я населення визначають, що рівень материнської смер
тності є одним з основних стратегічних показників соц
іальноекономічного розвитку країн, а також чутливим
показником соціальної нерівності, адже найменш осві
ченим та знедоленим жінкам загрожує найбільш висо
кий ризик смерті під час вагітності та пологів [2; 14].
Відповідно до Цілей розвитку тисячоліття Органі
зації Об'єднаних Націй (далі — ООН), стратегії ВООЗ у
сфері репродуктивного та сексуального здоров'я для
Європейського регіону одним з пріоритетних завдань
України в системі охорони здоров'я є безпечне материн
ство — зниження материнської смертності, забезпечен
ня доступності послуг з репродуктивного здоров'я [4].
Особливо актуальним є пошук шляхів вирішення зазна
ченої проблеми на місцевому рівні з урахуванням тери
торіальних особливостей демографічних процесів,
інфраструктури системи охорони здоров'я на фоні ре
формування галузі охорони здоров'я, відсутності адек
ватної нормативноправової бази спеціалізованої допо
моги відповідно до рівнів надання медичної допомоги,
значних фінансових та кадрових проблем у галузі [10,
с. 53].
В Україні визначено пріоритетом охорону материн
ства та дитинства. Цей пріоритет є універсальними, не
залежно від рівня видатків на охорону здоров'я в дер
жаві та передбачає досягнення рівності, солідарності,
соціальної справедливості для жінок та дітей в доступі
до послуг з охорони здоров'я та врахування зростаю
чих очікувань населення у сучасному світі [6].
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Визначальна роль у підвищенні якості надання ме
дичних послуг щодо безпечного материнства є розроб
ка та впровадження інноваційних організаційноправо
вих підходів щодо удосконалення надання медичної
допомоги жінкам. А саме: комплексний підхід до надан
ня медичної допомоги дівчинці, підлітку, вагітній та
роділлі. Такий підхід до надання якісних послуг відпо
відає вимогам Національного проекту "Нове життя —
нова якість охорони материнства та дитинства" Комі
тету з економічних реформ при Президентові України,
Концепції подальшого розвитку перинатальної допомо
ги, Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації
на період до 2015 року" [8].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є аналіз світового досвіду та
завдань, поставлених Урядом України, для розробки та
впровадження інноваційних організаційноправових
підходів щодо удосконалення системи безпечного ма
теринства на місцевому рівні на прикладі Черкаської
області в частині виконання державної програми "Реп
родуктивне здоров'я нації на період до 2015 року".
РЕЗУЛЬТАТИ
У вересні 2000 року на засіданні ООН була прийня
та Декларація тисячоліття, яку підписали представни
ки 189 країн світу. Ця Декларація була перетворена у
вісім Цілей тисячоліття в сфері розвитку, які повинні
бути досягнуті у 2015 році. Ціль розвитку тисячоліття
№ 5 — покращення охорони материнства. Перед уря
дами держав поставлені завдання скоротити на три
чверті за період 1990—2015 роки коефіцієнт материнсь
кої смертності та забезпечити до 2015 року вільний до
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ступ до послуг з репродуктивного здоров'я населення
[2, с. 8].
ООН у 2010 році розпочала Глобальну стратегію
охорони здоров'я матері та дитини, яка передбачає на
ступні кроки: покращення фінансування галузі охоро
ни здоров'я, покращення доступності медичних послуг,
співпрацю з міжнародними організаціями у сфері охо
рони репродуктивного здоров'я та безпечного материн
ства, попередження незапланованих вагітностей та не
безпечних абортів, надання високоякісної медичної до
помоги під час вагітності та пологів [1].
Постановою Кабінету Міністрів України від
27.12.2006 року № 1849 затверджена державна програ
ма "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015
року", яка передбачає комплекс заходів для розв'язан
ня проблем у сфері репродуктивного здоров'я населен
ня України. Одним із завдань програми є створення умов
безпечного материнства. Виконання програми надасть
змогу знизити рівень материнської смертності на 20%
[3].
Комітетом з економічних реформ при Президентові
України розроблено концепцію реформування системи
охорони здоров'я [11]. Уряд ініціював реалізацію Націо
нального проекту "Новее життя — нова якість охорони
материнства та дитинства" зі створення в усіх регіонах
країни 27 високотехнологічних перинатальних центрів
третього рівня. Створення мережі перинатальних
центрів зумовлене незадовільним станом здоров'я ма
терів та новонароджених. Так, рівень смертності немов
лят у 2,4 рази перевищує аналогічний показник у краї
нах Євросоюзу, материнської смертності — у 3—4 рази.
[5]
Законом України від 07.07.2011 "Про порядок про
ведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та
м. Києві" визначено порядок проведення експерименту
у 2011—2014 роках в 4 регіонах країни з розділення
рівнів надання медичної допомоги, в тому числі під час
вагітності та пологів.
Проведений аналіз літературних джерел показав,
що організація трирівневої медичної допомоги під час
вагітності та пологів, модернізація технічного оснащен
ня в Японії, США та країнах Західної Європи дозволи
ли в декілька разів знизити репродуктивні втрати, зах
ворюваність та смертність матерів та новонароджених
[13]. Наприклад в Литві з 1991 року було впроваджено
трирівневу систему перинатальної допомоги, створено
перинатальні центри третього рівня (м.м. Вільнюс та
Каунас). Виділені індикатори якості надання медичної
допомоги відповідно до рівнів, переглянуто клінічні про
токоли та систему статистичної звітності. Критерієм
ефективності запроваджених змін є зниження мате
ринської смертності — з 44 випадків у 1992 році до 9
випадків у 2004 році [12].
За даними Міністерства охорони здоров'я України,
материнська смертність (показник 23,1 у 2010 році) при
загальній позитивній тенденції — в 3—4 рази переви
щує показники країн Євросоюзу (6,0), зокрема
Фінляндії (5,2), Австрії (3,84), Іспанії (3,86). Основними
причинами материнських втрат є захворювання, що не
пов'язані зі статевою сферою, та післяпологові крово
течі.
Також в Україні спостерігаються негативні тен
денції щодо великої кількості пологів та абортів у не
повнолітніх, які пов'язані з більшим ризиком захворю
ваності та смертності. Частота пологів неповнолітніх
протягом останніх років становить 9,1—10,2 на 1000
відповідного населення, що значно перевищує ана
логічні показники у країнах Євросоюзу та середньо
світовий показник (3,0—4,0). Проблема зменшення
абортів серед дівчатпідлітків, незважаючи на суттєве
зниження (на 46% протягом 5 років), залишається ак
туальною в зв'язку з вкрай негативним впливом їх на
стан репродуктивної системи жінки і наступного пору
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шення генеративної функції [5].
Забезпечення здорового початку життя нових по
колінь має бути пріоритетним завданням розвитку будь
якого суспільства. Кожна країна, яка має на меті забез
печити сталий розвиток, повинна не тільки дбати про
здоров'я своїх громадян, але й створювати належні умо
ви для реалізації населенням репродуктивної функції
та планування сім'ї [9].
У результаті реалізації поставлених перед галуззю
завдань відповідно до концепції реформування охоро
ни здоров'я уряд очікує досягти:
— забезпечення рівного та справедливого доступу
усіх членів суспільства до якісних медичних послуг, у
тому числі з охорони репродуктивного здоров'я;
— поліпшення стану здоров'я жінок та дітей;
— зниження рівня материнської та малюкової смер
тності;
— підвищення рівня задоволеності населення Украї
ни наданням медичної допомоги [8].
Формування ефективних підходів до розробки та
впровадження ефективних стратегій і програм в сфері
безпечного материнства в умовах сучасного глобалізо
ваного світу вимагає грунтовного аналізу його особли
востей та тенденцій, закономірностей формування на
світовому, національному та місцевому рівнях. Винят
ково важливим є здійснення моніторингу зрушень в гро
мадському здоров'ї та впливу на нього визначальних
соціальноекономічних факторів [10, с. 28].
Материнська смерть — це зумовлена вагітністю (не
залежно від її тривалості та локалізації) смерть жінки,
що настала в період вагітності або протягом 42 днів після
закінчення з будьякої причини, пов'язаної з вагітністю,
обтяженої нею або її веденням, але не від нещасного
випадку чи з випадкових причин.
Материнська смертність є основним інтегральним
показником, що характеризує не тільки діяльність служ
би охорони здоров'я, але й загальний рівень санітарно
го та соціальноекономічного стану країни. Адже захо
ди державного регулювання щодо безпечного материн
ства, крім збереження головної цінності — життя лю
дини, має наступні вигоди для суспільства.
Поперше, боротьба з бідністю. Збільшення доступ
ності до послуг з охорони здоров'я для жінок та дітей
дозволяє менш заможним сім'ям витрачати більше
коштів на їжу, житло, освіту та бізнес. Здорові жінки
працюють більш продуктивно і здатні заробити більше
коштів за своє життя [9].
Подруге, стимуляція економічного виробництва та
зростання. Материнська та пов'язана з нею малюкова
смертність уповільнює темпи економічного зростання і
в глобальному масштабі призводить до зниження вироб
ництва. Інвестиції у здоров'я матерів та дітей мають ве
лику економічну віддачу і є гарантією наявності робо
чої сили в майбутньому. Наприклад, від 30% до 50% еко
номічного зростання в країнах Азії за період з 1965 по
1990 роки було зумовлено покращенням показників реп
родуктивного здоров'я, зниженням малюкової та дитя
чої смертності та коефіцієнта фертильності [14].
Потретє, економічна доцільність. За даними ВООЗ,
кожний долар, який витрачено на планування сім'ї, еко
номить чотири долари, які потрібно було б витратити
для лікування ускладнень вагітності [15].
Почетверте, можливість жінок і дітей реалізувати
свої права людини. Людина має право на найбільш до
сяжний рівень здоров'я. Цей принцип розвитку та прав
людини закріплено у багатьох країнах у міжнародних
та регіональних угодах з прав людини [9].
Аналізуючи статистичні дані, можна зробити вис
новки, що, починаючи з 1997 року, показник материнсь
кої смертності в Україні набув тенденції до стабільного
зниження, але у зв'язку з епідемією грипу у 2009 та 2010
роках він значно збільшився.
Показник материнської смертності у Черкаській
області вище середнього по Україні і становив у 2010
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році 32,1 на 100 тис. народ 60
жених живими. Спостері
гається значне зниження по 50
казника, адже у 2009 році він
складав 55,6 на 100 тис. на 40
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шення організаційних та кад
рових питань в галузі. Особ Рис. 1. Аналіз показників динаміки материнської смертності в Україні та Черкаській
ливо актуальним є врахуван
області протягом 1997—2010 років
ня місцевих особливостей
демографічних процесів, інфраструктури системи охо в закладах, які мають можливості надання висококва
рони здоров'я тощо [10, с. 134].
ліфікованої та спеціалізованої допомоги [15].
Державне регулювання щодо безпечного материн
Невід'ємним компонентом для безпечного материн
ства з метою зниження материнської смертності та за ства є виїзна акушерськогінекологічна бригада.
безпечення доступності послуг з репродуктивного здо Відділення інтенсивної терапії третього рівня створює
ров'я в Україні передбачає наступне:
транспортну команду, яка сприяє розширенню сфери
— доступність послуг з планування сім'ї для насе діяльності цього відділення на периферію. В Черкаській
лення, в тому числі забезпечення засобами контрацепції області виїзна акушерськогінекологічна бригада пра
жінок з групи високого ризику непланованої вагітності; цює з 1997 року. Протягом 2010 року бригадою здійсне
— впровадження трирівневої системи надання ме но 79 виїздів до стаціонарів області, було виконано 32
дичної допомоги під час вагітності та пологів;
оперативних втручань, 14 хворих були транспортовані
— дотримання сучасних практик безпечного мате на третій рівень надання медичної допомоги.
ринства в медичних закладах;
За визначенням ВООЗ, "акушерські стаціонари з
— забезпечення пологових стаціонарів належним кількістю пологів менше 300 на рік — є небезпечними
медичним обладнанням та медикаментами;
для матері та дитини". Такі відділення не дають гарантії
— удосконалення системи підготовки медичних кад безпечності при наданні медичної допомоги та не забез
рів [3; 7, с. 22].
печують постійної підтримки висококваліфікаційного
Для виконання вказаних завдань Державною про рівня лікарів, що може негативно вплинути на рівень
грамою "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 материнської смертності у регіоні [14].
року" передбачена закупівля з бюджетів різних рівнів
Перший рівень — це акушерські відділення цент
контрацептивів, медичних препаратів для попереджен ральних районних лікарень з кількістю пологів більше
ня та лікування акушерських кровотеч, медичного об 300 на рік. Вони забезпечують базову стаціонарну до
ладнання для моніторингу стану плода та матері, надан помогу жінкам при доношеній неускладненій вагітності.
ня в пологах необхідної медичної допомоги в повному Також надається допомога при ускладненнях в поло
обсязі відповідно до рекомендацій ВООЗ, друк клінічних гах, є можливість здійснити терміновий кесарський роз
протоколів та інформаційних матеріалів для населення тин.
з питань збереження репродуктивного здоров'я [3].
Другий рівень — міжрайонні перинатальні відділен
Визначальна роль у підвищенні якості надання ме ня на базі центральних районних лікарень або міських
дичних послуг щодо безпечного материнства належить пологових будинків, на відстані 60—70 км. Заклади ІІ
розробці та впровадженню інноваційних організаційно рівня надають кваліфіковану та спеціалізовану медич
правових підходів надання медичної допомоги. Зважа ну допомогу жінкам з помірним ризиком вагітності та
ючи на високий показник материнської смертності на пологів, передчасними пологами у терміні більше 32
національному та місцевому рівнях, необхідне впровад тижнів. Такі стаціонари, крім базових можливостей І
ження більш прогресивної та перспективної організац рівня, мають в своїй структурі відділення реанімації та
ійної форми надання допомоги в пологах — перинаталь інтенсивної терапії новонароджених.
них центрів [12].
Третій рівень — такі заклади надають вузькоспеці
Однією з передумов зниження материнської смерт алізовану медичну допомогу вагітним з високим ризи
ності в розвинених країнах світу була організаційно ком патології, ускладненими пологами, передчасними
управлінська регіоналізація зазначеної медичної допо пологами при терміні менше 32 тижнів вагітності. В за
моги. Основною метою удосконалення регіональної дачі перинатального центру входить координація діяль
організації забезпечення медичної допомоги під час ва ності лікувальнопрофілактичних закладів області для
гітності та пологів є підвищення стандарту вказаної до покращення надання медичної допомоги матерям. До
помоги в цілому регіоні. Регіоналізація повинна забез складу обласного перинатального центру входить аку
печити надання необхідної допомоги всім вагітним, пло шерський блок, відділення інтенсивної терапії немовлят,
дам та новонародженим відповідно до їх потреб. Виз виїзна акушерськогінекологічна бригада.
начальним принципом регіоналізації є створення три
Ще один аспект проблеми — значна невідповідність
рівневої структури організації медичної допомоги. Ре у навантаженні на акушерок: якщо на одну акушерку
організація системи безпечного материнства на рівні ре потужних пологових будинків на рік припадає близько
гіонів, відповідно до Національного проекту "Нове жит 200 пологів, то в багатьох районних акушерських
тя — нова якість охорони материнства та дитинства" відділеннях ця цифра складає 10—30 пологів. З метою
Комітету з економічних реформ при Президентові Ук більш раціонального використання ліжкового фонду
раїни, передбачає створення в усіх регіонах країни 27 акушерських стаціонарів у Черкаській області обгово
високотехнологічних перинатальних центрів третього рюється питання організації 5 міжрайонних перинаталь
рівня. Таким чином буде здійснюватись концентрація них відділень, оснащених сучасною апаратурою, забез
вагітних високого ступеня ризику материнської смерті печених цілодобовим чергуванням лікарів, які беруть
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участь у процесі ведення пологів та догляду за немов
лям. Особливе місце займає рівень кваліфікації лікарів
майбутніх міжрайонних відділень, які, безумовно, час
тіше мають справу з різноманітними ускладненнями і
тому здатні надати більш кваліфіковану допомогу.
У Черкаській області є стаціонари з низьким рівнем
народжуваності — це 7 акушерських відділень централь
них районних лікарень. У цих закладах гостро постає
кадрова проблема акушерської служби. Лікарів недо
статньо, вони переважно пенсійного віку. Тому немож
ливим стає надання медичної допомоги в повному об
сязі. Загалом по області не вистачає 20% лікарів аку
шерівгінекологів. У якості міжрайонних перинатальних
відділень плануються 5 потужних відділень централь
них районних лікарень, які мають достатнє кадрове та
матеріальне забезпечення, високий рівень кваліфікації
спеціалістів. При цьому відбувається збільшення
кількості хворих, можливість впровадження сучасних
технологій в акушерстві, підтримка престижу закладу.
У зв'язку із вищезазначеним, було здійснено розра
хунки вартості 1 пологів у пологових відділеннях централь
них районних лікарень області та вартості пологів за умо
ви транспортування вагітних до міжрайонних перинаталь
них відділень. Різниця у вартості становить від 3 до 5 разів.
Реформування акушерськогінекологічної допомо
ги дасть змогу:
— покращити надання амбулаторної допомоги
жіночому населенню та стаціонарної допомоги гіне
кологічним хворим у зв'язку з відсутністю планової аку
шерської допомоги та оптимізацією навантаження на
медичні кадри;
— надання більш кваліфікованої допомоги в поло
гах, зменшення захворюваності та смертності немовлят
та породіль;
— ефективніше використовувати кошти районних
лікарень (очікуваний економічний ефект впроваджен
ня програми регіоналізації акушерської допомоги в об
ласті — біля 1,5 млн грн.)
З метою удосконалення системи підготовки медич
них кадрів, в Україні здійснюється перегляд програм до
дипломної та післядипломної підготовки, створення но
вих та перегляд старих протоколів лікування, впровад
жується система постійного навчання медичних праців
ників.
Для попередження випадків материнської смерті,
покращення надання медичної допомоги жінкам та но
вонародженим, Черкаська обласна державна адмініст
рація протягом трьох років співпрацювала з проектами
американської Агенції з міжнародного розвитку "Разом
до здоров'я" та "Здоров'я матері та дитини". Запрова
джено системне навчання медичних працівників сучасним
перинатальним технологіям та практикам з планування
сім'ї. Діяльність спрямована на зниження рівня без
пліддя і захворюваності на інфекції, що передаються
статевим шляхом, зміну ставлення до аборту як основ
ного методу регулювання народжуваності в Україні на
користь сучасних засобів контрацепції. Проводяться
просвітницькі заходи серед населення щодо плануван
ня сім'ї, навчання медичних працівників та надання ліку
вальним закладам області в якості гуманітарної допо
моги сучасних контрацептивних засобів для категорій
населення, визначених Державною програмою "Репро
дуктивне здоров'я нації на період до 2015 року".
ВИСНОВКИ
Державне регулювання щодо безпечного материн
ства — це комплекс організаційних заходів, клінічних
інноваційних практик та системи безперервної підготов
ки медичних кадрів. Програмою економічних реформ
Президента України "Заможне суспільство, конкурен
тоспроможна економіка, ефективна держава" перед
бачено зниження показників материнської та дитячої
смертності, підвищення якості надання медичної допо
моги населенню. Державне регулювання щодо безпеч
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ного материнства на місцевому рівні є актуальним і по
требує вирішення наступних питань.
1. Чітке структурне розмежування рівнів надання
медичної допомоги матерям шляхом організації регіо
нальних перинатальних центрів та міжрайонних від
ділень з ліжками спільного утримання.
2. Проведення інвентаризації та покращення мате
ріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоро
в'я відповідно до примірних табелів оснащення.
3. Для попередження материнської смертності на
місцевому рівні необхідна тісна співпраця органів вико
навчої влади, місцевого самоврядування та надавачів
послуг з охорони здоров'я різних форм власності.
4. Зміна підходів до фінансування закладів охорони
здоров'я відповідно до рівнів з внесенням змін до чин
ного законодавства.
5. Подальше удосконалення системи безперервно
го навчання медичних працівників.
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Розглянуто сутність податкового контролю та його місце у державному фінансовому контролі. ВизB
начено суб'єктів та об'єктів податкового контролю, методи та форми його здійснення. Вказано на недоB
ліки податкового законодавства та шляхи їх усунення.
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control, methods and forms of its implementation are defined there. The shortcomings of the tax laws and ways
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ВСТУП
Державний фінансовий контроль є істотним елемен
том управління державними фінансами і обов'язковою
умовою ефективного функціонування фінансової сис
теми і економіки країни в цілому. Його основна мета —
сприяння успішній реалізації фінансової політики дер
жави в процесі формування і використовування фондів,
необхідних державі для виконання своїх функцій. Від
ефективності державного фінансового контролю знач
ною мірою залежить економічне і політичне благопо
луччя держави. Основними складовими системи держав
них фінансів є державні доходи і витрати, тому фінан
совий контроль, в першу чергу, направлений на пере
вірку своєчасності і повноти мобілізації доходів, пра
вомірності і доцільності витрачання державних засобів.
Податкові надходження є основним прибутковим
джерелом бюджетів всіх рівнів; понад 80 % загального
обсягу доходів консолідованого бюджету України фор
мується за рахунок податків і зборів, стягуваних з фізич
них і юридичних осіб. Значущість податків у процесі
формування грошових фондів держави визначає особ
ливу роль податкового контролю як засобу державно
го управління. Ще одним чинником, що визначає акту
альність питань податкового контролю, є використову
вання податкового механізму в процесі державного ре
гулювання.
Податковий контроль як об'єкт наукових дослі
джень розглянуто у працях науковців Буряка П.Ю., Вит
вицької Н.С., Дмитренко Г.В., Дудко В.П., Залуцької
Н.С., Завгороднього В.П., Іванової І.М., Гуцаленко Л.В.,
Дерій В.А., Карпінського Б.А., Коцупатрого М.М. та ін.
Теоретичне обгрунтування визначення податково
го контролю, класифікація процедур, що здійснюють
ся під час проведення контрольних заходів, в першу чер
гу, форм і методів податкового контролю як державно
го управління, викликає найбільшу полеміку серед нау
ковців і практиків. Відносини між державою і суб'єкта
ми перевірки — все це потребує наукового і правового
обгрунтування форм і методів контролю, що застосо
вуються при здійсненні контрольних заходів з боку пе
ревіряючих державних органів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття теоретичних аспектів по
даткового контролю як засобу державного управління.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Природа та сутність контролю розглядаються нау
ковцями у різних аспектах: як функція органів управлі
ння; як сукупність прийомів і засобів відстеження діяль
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ності суб'єктів господарювання; як завершальна стадія
управлінського процесу; як система спостереження за
функціонуванням об'єкта управління з метою виявлен
ня відхилень від заданих параметрів [3, с. 20—25].
А. Файоль відмічав, що без контролю неможливе
функціонування самого управління [10, с. 156].
З іншої позиції контроль — не самоціль, а невід'ємна
частина системи регулювання, метою якої є встановлен
ня відхилень від стандартів і порушень принципів закон
ності, ефективності і економії витрачання матеріальних
ресурсів на якомога ранній стадії з метою прийняття
корегуючих заходів, а в окремих випадках, залучення
винних до відповідальності, отримання компенсації за
завдану шкоду і здійснення заходів по упередженню або
зменшенню таких порушень у майбутньому [9].
Контроль — це процедура, що дозволяє не лише
встановити недоліки у функціонуванні суб'єктів госпо
дарювання, а й оцінити виконавчу дисципліну і дотри
мання вимог чинного законодавства, робити висновки
стосовно його ефективності і пропонувати зміни до за
конодавчих актів з метою досягнення збалансованості
інтересів держави і суб'єктів господарювання [11, с. 16].
На думку автора, під контролем слід розуміти про
цес, який полягає у здійсненні контрольних процедур,
спрямованих на встановлення відхилень у діяльності
системи, що контролюється, від заздалегідь визначених
параметрів, тобто: ефективності їх запровадження; при
чин виникнення цих відхилень і шляхів їх усунення для
ефективного досягнення поставленої мети.
РЕЗУЛЬТАТИ
Податковий контроль у системі державного конт
ролю є різновидом державного фінансового контролю.
Державний податковий контроль є суттєвим елементом
державного регулювання економіки, обов'язковою умо
вою ефективного функціонування фінансової системи
та економіки країни в цілому. Від ефективності подат
кового контролю значною мірою залежить економічний
добробут держави та її безпека [10, c. 9].
У науковій літературі державний податковий конт
роль в широкому значенні слова визначається як спе
ціальний спосіб забезпечення законності. До його основ
них задач відносяться забезпечення надходжень до бюд
жетів різних рівнів всіх передбачених законодавством
податків і платежів, перешкоджання відходу від податків
(тобто податковий контроль виступає як перевірка ви
конання законів, виправлення помилок і порушень). При
розгляді податкового контролю як елемента системи
державного управління оподаткуванням стає очевидним,
що це лише одна з форм податкового контролю.
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Податковий контроль — система заходів, що вжи
ваються контролюючими органами з метою контролю
правильності нарахування, повноти і своєчасності спла
ти податків і зборів, а також дотримання законодавства
з питань проведення розрахункових та касових опе
рацій, патентування, ліцензування та іншого законодав
ства, контроль за дотриманням якого покладено на кон
тролюючі органи (Пункт 61.1 ПКУ) [2].
Податковий контроль як елемент управління опо
даткуванням є необхідною умовою існування ефектив
ної податкової системи; забезпечує зворотний зв'язок
платників податків з органами державного управління,
які наділені особливими правами і повноваженнями з
усіх питань оподаткування. Податковий контроль — за
вершальна стадія управління оподаткуванням, один з
елементів методики планування податкових доходів
бюджету.
Податковий контроль як складова частина держав
ного управління економікою має певну специфіку
практики застосування і цільову спрямованість, що
відрізняє його від інших видів контролю. Він прово
диться шляхом застосування науково обгрунтованих
методів встановлення ступеня відповідності практики
оподаткування положенням розробленої податкової
політики.
Податковий контроль — це багатоаспектна міжга
лузева система спостереження державних контролюю
чих органів за фінансовогосподарською діяльністю
платників податків з метою об'єктивного забезпечення
заданого рівня доходів бюджету згідно з вимогами чин
ного законодавства.
Податковий контроль має свої особливості, адже він
не тільки надає інформаційне забезпечення органам дер
жавного управління, а виконує ще й такі особливі
функції, як нарахування сум податків і зборів, штраф
них санкцій під час проведення контрольних дій орга
нами податкової служби та їх стягнення.
Подвійна природа податкового контролю зумовле
на тим, що, з одного боку, він є формою реалізації кон
тролюючої ролі податків — можливості кількісного
віддзеркалення податкових надходжень, їх зіставлен
ня з потребами держави, виявлення необхідності змін
податкового законодавства. З другого боку, податки —
це примусові грошові відносини, податковий контроль
з боку держави є об'єктивною необхідністю для існу
вання податків, тобто контроль внутрішньо властивий
даній економічній категорії, необхідний для того, щоб
податки могли повною мірою виконувати свою фіскаль
ну функцію — утворення грошових фондів держави.
Податковий контроль, як і інші види державного
контролю, здійснюється згідно із законодавством. До
законодавчих актів, що регулюють здійснення податко
вого контролю, слід, в першу чергу, віднести Закони Ук
раїни "Про державну податкову службу в Україні",
"Про міліцію", "Про державний бюджет України (на
відповідні роки)", закони про окремі види податків,
Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс Украї
ни, Кодекс України про адміністративні правопорушен
ня, Кримінальний і Кримінальнопроцесуальний кодек
си та ін [10, c. 16].
Отже, інститут податкового контролю являє собою
складовий елемент загальної структури контролюючих
органів держави і разом з тим виступає як найважливі
ша ланка фінансового механізму в цілому .
Суб'єктом податкового контролю є юридична чи
фізична особа, поведінка якої регулюється нормами
податкового законодавства, тобто платники податків,
зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і дер
жавних цільових фондів.
Система органів податкового контролю — це роз
галужена мережа спеціалізованих структур. Контролю
ючими органами є:
— митні органи — стосовно акцизного збору та по
датку на додану вартість (з урахуванням випадків, коли
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законом обов'язок з їх стягнення або контролю покла
дається на податкові органи), ввізного та вивізного мита,
інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які
відповідно до законів справляються при ввезенні (пере
силанні) товарів і предметів на митну територію Украї
ни або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з мит
ної території України;
— органи Пенсійного фонду України — стосовно
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
— органи фондів загальнообов'язкового державно
го соціального страхування — стосовно внесків на за
гальнообов'язкове державне соціальне страхування, у
межах компетенції цих органів, встановлене законом;
— податкові органи — стосовно податків і зборів
(обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів
та державних цільових фондів [10, c. 20].
Контролюючим органам державою надано право
здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, по
вноти нарахування та сплати тільки стосовно тих по
датків і зборів, обов'язкових платежів, які віднесені до
їх компетенції.
Органами, уповноваженими здійснювати заходи з
погашення податкового боргу (далі — органи стягнен
ня), є виключно податкові органи, а також державні
виконавчі у межах їх компетенції.
Державне управління оподаткуванням і податковий
контроль як частина державного управління і фінансо
вого контролю в цілому відрізняються від інших форм
управління і контролю тим, об'єктом яких є різні види
податків, організація функціонування системи сплати
податків і податкові правовідносини в цілому.
Податковий контроль здійснюється наступними
методами:
— застосування заходів впливу на суб'єктів подат
кових відносин, які поділяються, в свою чергу, на мето
ди переконання і примусу, на прямі (адміністративні) й
непрямі (економічні) методи;
— здійснення окремих контрольних дій (методи про
цедурного характеру) (рис. 1).
Розглянемо функції податкового контролю крізь
призму фінансового контролю. Так, до функцій фінан
сового контролю відносять: захисну, інформативну,
оперативну, превентивну і додає ще опосередковані
функції: комунікативну і упорядкувальну. При цьому
головною функцією вважається превентивна [4, с. 38 ].
Інші науковці відносять до функцій контролю:
інформаційну, профілактичну, інструктивну (мобілізу
ючу) [12, с. 16].
Враховуючи особливості податкової системи, до
функцій податкового контролю слід віднести наступні:
облікову, примусову, наглядову, роз'яснювальну, роз
слідувальну, фінансової безпеки, аналітичну, фіскаль
ну, стимулюючу, розподільчу і соціальну.
Головними завданнями контролю податкових над
ходжень в нових умовах функціонування податкової
системи і зміни пріоритетів з фіскальної функції на ре
гулюючу, розподільчу і соціальну є:
— вивчення позитивних і негативних тенденцій у
взаємовідносинах між платниками податків і державою,
встановлення закономірностей розвитку цих відносин;
— проведення ефективного аналізу з метою вияв
лення впливу всієї системи оподаткування, її окремих
елементів на показники фінансовогосподарської діяль
ності як окремих підприємств, так і всієї економіки дер
жави;
— попередня оцінка можливості виникнення непе
редбачених економічних, фінансових, бюджетних і по
даткових ситуацій, антагонізму між цілями платників
податків і бюджетними цілями держави;
— розробка комплексу заходів по усуненню нега
тивних проявів у взаємовідносинах між платниками по
датків і державою.
Для оптимального, збалансованого, виваженого
макроекономічного регулювання економіки держави
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України в рамки правової процесуальної
форми. Вперше в законодавчій практиці
регламентуються інструментарій і форми
податкового контролю, визначено понят
Здійснення окремих контрольних
застосування заходів впливу
тя і зміст податкових перевірок, їх спе
дій
цифічні особливості стосовно різних за
дач і об'єктів податкового контролю. При
цьому всі дії податкових органів повинні
методи переконання
прямі (адміністративні)
методи процедурного
відповідати розпорядженням правових
і примусу
методи
характеру
норм.
В інтерпретації різних авторів ревізія,
непрямі (економічні)
обстеження і тематична перевірка є мето
методи
дами, способами, видами або формами
контролю.
Рис. 1. Методи податкового контролю
Форма податкового контролю як
податкова політика повинна виміряти, аналізувати і кон зовнішній вираз конкретного змісту відображається,
тролювати податкове навантаження як на економіку в перш за все, в здійсненні конкретних дій по вживанню
цілому, так і на окремі галузі, регіони, підприємства.
тих або інших прийомів і способів для встановлення
Переглядаючи основні функції контролю і змінюю фактів об'єктивної дійсності, а також в документах по
чи акцент з фіскальної функції на стимулюючу і соц даткового контролю, що закріплюють його результа
іальну, основним видом податкового контролю повинен ти.
бути саме превентивний контроль, а отже, аналіз подат
Організація контрольної діяльності в цілому при
кового навантаження на СПД і зіставлення його з ос пускає організаційну сутність ряду контрольних про
новними показниками розвитку окремих галузей, регі цедур, що є сукупністю дій, з'єднаних загальною конк
онів, з показниками ВВП в цілому по країні [7, с. 107]. ретною метою (наприклад, дослідження приміщень,
Новий Податковий кодекс, прийнятий у 2010 році, предметів, документів і т.д.), які є не що інше, як конк
не дає вичерпного переліку форм податкового контро ретний захід податкового контролю.
лю. Стосовно даного моменту можна сказати, що в по
Таким чином, форму податкового контролю можна
дальшому це може стати серйозною проблемою на за визначити як регламентований нормами податкового
ваді розвитку податкового контролю, як зворотного законодавства спосіб організації, здійснення і формаль
зв'язку між суб'єктом та об'єктом контролю в структурі ного закріплення результатів заходів податкового кон
державного управління економікою країни. Так, згідно тролю, що є єдиною сукупністю дій уповноважених
з ст. 62 Податкового кодексу, формами податкового органів по виконанню конкретної задачі податкового
контролю є:
контролю.
— ведення обліку платників податків;
До форм податкового контролю слід віднести:
— інформаційноаналітичне забезпечення діяль
1) податкові перевірки;
ності органів податкової служби;
2) держання пояснень від посадових осіб платників
— перевірки та звірки відповідно до вимог Подат податків і інших зобов'язаних осіб;
кового кодексу, а також перевірки щодо дотримання за
3) перевірки даних обліку й звітності;
конодавства, контроль за дотриманням якого покладе
4) взяття на облік суб'єктів підприємницької діяль
но на контролюючі органи, відповідно до законодавства ності;
[2].
5) контроль валютних операцій;
Окремі контрольні процедури залишаються не роз
6) контроль розрахункових операцій при проведенні
критими в повному обсязі, перелік не є вичерпним, що готівкових розрахунків;
надалі буде створювати певні конфліктні ситуації при
7) контроль погашення податкових зобов'язань;
проведенні контролю.
8) контроль наявності свідоцтв, ліцензій та інших
Дискусія з питання визначення форм і методів кон документів на дозвіл здійснення окремих видів діяль
тролю в цілому, а також фінансового і податкового кон ності;
тролю, зокрема, розвернулася ще за радянських часів.
9) контроль за отриманням СПД та використанням
Такого різноманіття наукових думок не викликало марок акцизного збору;
навіть питання про сутність самого контролю. Ухвален
10) постійний моніторинг основних економічних по
ня Податкового і Бюджетного кодексів, які норматив казників СПД, податкового навантаження і фактичних
но закріпили форми податкового і фінансового конт надходжень податкових платежів [ 8; 12].
ролю, також остаточно не розв'язало проблему
Вище вже було відзначено, що зміст контрольної
співвідношення форм і методів відповідних видів конт діяльності і конкретна форма контролю багато в чому
ролю.
визначаються прийомами, вживаними уповноваженими
У даний час в умовах повної економічної само контролюючими органами, тобто форма існує в нероз
стійності господарюючих суб'єктів методи і форми ривній єдності з методами контрольної діяльності.
здійснення контрольної діяльності у сфері оподаткуван
Сама реалізація контрольної діяльності відбуваєть
ня значно трансформувалися, вони придбали юридич ся лише шляхом вживання уповноваженими органами
ну значущість і знайшли своє закріплення в податково відповідних методів контролю.
му законодавстві. Сьогодні неправильний вибір тих або
Метод зазвичай розуміється як спосіб (або су
інших форм, прийомів і способів здійснення податко купність способів) практичного здійснення або пізнан
вого контролю, а також недотримання регламентова ня явищ, що вивчаються. Крім того, категорія методу
ного законодавчими актами порядку здійснення конт може розглядатися як сукупність властивих людині ем
рольної діяльності може привести до значних правових піричних прийомів пізнання навколишньої дійсності.
наслідків, наприклад, до відміни рішень, прийнятих на
Як і при визначенні форм контролю, відносно ме
підставі результатів податкового контролю, отриманих тодів і методології контролю також існує досить вели
неправомірним чином, до визнання недійсними ненор ке різноманіття точок зору.
мативних актів контролюючих органів, до стягнення
Метод податкового контролю можна визначити як
збитку, заподіяного в результаті неправомірних дій сукупність прийомів, вживаних уповноваженими орга
уповноважених осіб і т.д.
нами для встановлення об'єктивних даних про повноту
Діяльність податкових і інших уповноважених і своєчасність сплати податків і зборів до відповідного
органів вводиться відповідно до Податкового кодексу бюджету або позабюджетного фонду, а також про ви
Методи податкового контролю
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конання покладених на осіб інших
Таблиця 1. Форми та методи (процедури) податкового контролю
податкових обов'язків, тобто за до
Форми
Методи (процедури)
помогою методів податкового конт
1) формальна, логічна та арифметична
ролю відбувається реальне вивчення 1) податкові перевірки;
2) держання пояснень від посадових осіб платників
перевірка документів;
стану об'єктів і предметів податково податків
і інших зобов’язаних осіб;
2) юридична оцінка господарських
го контролю.
3) перевірки даних обліку й звітності;
операцій, що відображені в документах;
У відношенні методів контролю, 4) взяття на облік суб'єктів підприємницької
3) зустрічна перевірка;
як і при визначенні його форм, також діяльності;
4) економічний аналіз (для
існує безліч наукових думок.
документального податкового
5) контроль валютних операцій;
контролю);
До методів податкового контро 6) контроль розрахункових операцій при проведенні
5) отримання пояснень;
лю група вчених відносить такі кон готівкових розрахунків;
6) огляд приміщень, і територій, що
7) контроль погашення податкових зобов'язань;
трольні процедури як [ 8; 12]:
використовуються для отримання
— формальна, логічна та ариф 8) контроль наявності свідоцтв, ліцензій та інших
доходу (прибутки);
документів на дозвіл здійснення окремих видів
метична перевірка документів;
7) інвентаризація.
діяльності;
— юридична оцінка господарсь 9) контроль за отриманням СПД та використанням
ких операцій, що відображені в до марок акцизного збору;
кументах;
10) постійний моніторинг основних економічних
— зустрічна перевірка;
показників СПД, податкового навантаження і
— економічний аналіз (для доку фактичних надходжень податкових платежів.
ментального податкового контролю);
— отримання пояснень;
політики необхідно розкривати і саму суть податкових
— огляд приміщень, і територій, що використову лазівок, механізмі їх здійснення. При цьому надалі слід
ються для отримання доходу (прибутки);
враховувати, що загальний вплив податкового законо
— інвентаризація.
давства буде залежати від економічної, політичної та
Необхідно відзначити, що форми і методи податко соціальної ситуації в країні. Потребує розробки комп
вого контролю існують в нерозривній, органічній лекс рекомендацій по вдосконаленню організаційно
єдності. Тому при здійсненні контрольної діяльності в методичних положень податкових перевірок.
правовій формі податкової перевірки уповноважені
органи застосовують перевірку документів як прийом
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Т. М. Чепіга,
аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,
Національна академія державного управління при Президентові України

КОМУНАЛЬНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС
МІСТА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
УПРАВЛІННЯ
Досліджено сучасний стан управління комунальним майновим комплексом міста обласного значенB
ня. Проаналізовано критичні проблеми управління об'єктами власності територіальних громад. ВиявлеB
но причини виникнення проблем при управлінні комунальним майновим комплексом міста обласного
значення. Доведено необхідність удосконалення механізму управління комунальним майновим компB
лексом міста та застосування при цьому сучасних технологій управління.
Current status of administration by municipal property complex of the city of regional importance was
investigated. Critical problems of administration by objects of property of local communities were analyzed. The
reasons of the appearance of the problems during the management by municipal property complex of the town
of regional importance were discovered. The necessity of improvement of the mechanism of management by
municipal property complex of the town and using of modern technologies of management was demonstrated.
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ВСТУП
З прийняттям Конституції України та Закону Украї
ни "Про місцеве самоврядування в Україні" було визна
но територіальні громади міст суб'єктом права кому
нальної власності. Разом з правами територіальним гро
мадам було передано і відповідальність за ефективне
використання комунального майна в інтересах жителів
міста.
Сучасний стан життєзабезпечення територіальної
громади та міського розвитку можна охарактеризува
ти наявністю актуальних проблем, серед яких особли
вого значення набувають ті, що пов'язані з формуван
ням та розвитком комунального майнового комплексу.
Саме він призначений слугувати матеріальною основою
для задоволення багатьох життєвих потреб громади
міста та формування самодостатньої міської територі
альної громади.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на велику кількість наукових і практич
них розробок науковців, що присвячені дослідженню
комунальної власності, потребують поглибленого ана
лізу проблемні питання управління комунальним май
новим комплексом міста, виявлення причин їх виникнен
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою публікації є потреба у здійсненні поглибле
ного аналізу проблемних питань управління комуналь
ним майновим комплексом міста та виявленні причин їх
виникнення.
Досягнення зазначеної мети забезпечується реалі
зацією таких завдань:
— дослідження сучасного стану управління комуналь
ним майновим комплексом міста обласного значення;
— аналіз критичних проблем управління об'єктами
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Велику увагу розвитку комунальної власності при власності територіальних громад;
— виявлення причин виникнення проблем при уп
діляли українські науковці й дослідники: В. Алексєєв,
С. Богачев, М. Василишин, В. Гірняк, А. Мельник, Г. Мо равлінні комунальним майновим комплексом міста об
ласного значення;
настирський, О. Ольшанський, О. Процків.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
— доведення необхідності удосконалення механіз
му управління комунальним майновим комплексом міста
та застосування при цьому сучасних технологій управ
ління.
РЕЗУЛЬТАТИ
Міста виступають головною формою просторової
організації суспільства та виконують важливі політичні,
економічні, екологічні, соціальні та демографічні
функції [7, с. 254]. На сьогодні в Україні налічується 459
міст, які різняться за розміром, функціями, чисельністю
населення, соціальноекономічним потенціалом. Ця
різноманітність позначається на адміністративному ста
тусі міста. Так, виділяють такі категорії міст: держав
ного, республіканського, обласного та районного зна
чення. Статус міст державного значення мають міста
Київ та Севастополь; республіканського значення —
11 кримських міст після утворення Автономної Респуб
ліки Крим; міста обласного значення — 167 міст, до яких
увійшли найбільші за кількістю населення, соціально
економічним потенціалом та суспільнополітичним зна
ченням міста; районного значення — 279 міст, які в своїй
більшості належать до малих міст. Статус міста облас
ного значення отримують економічні та культурні цен
три з кількістю населення понад 50 тисяч жителів, роз
винутою промисловістю, комунальним господарством
та житловим фондом [8, с. 5].
Світова практика місцевого самоврядування свід
чить, що ефективного міського розвитку неможливо до
сягти без зміцнення основ економічної самостійності
територіальної громади, яка базується на здатності міст
заробляти фінансові ресурси в умовах ринку, формува
ти стійкі самостійні бюджети, а також відповідати за свій
розвиток і своє майбутнє [12, с. 3]. І саме від становлен
ня комунальної власності як матеріальної та економіч
ної основи залежить ефективність місцевого самовря
дування та самодостатність територіальних громад.
Управління містом передбачає здійснення діяльності
із задоволення соціальних, економічних, культурних,
екологічних та інших потреб населення, використову
ючи при цьому фінансові та матеріальні ресурси. Забез
печення відповідними послугами жителів не можливе
без наявності у територіальної громади власного май
на та ефективного його використання.
Досліджуючи сучасний стан управління містом об
ласного значення, варто відмітити наявність складного
комунального майнового комплексу, від результатив
ного використання якого залежить ефективне функці
онування місцевого самоврядування, розв'язання зав
дань соціальноекономічного розвитку міста, а також
підвищення якості життя членів територіальної грома
ди.
Володіння і користування власністю територіальної
громади має здійснюватися на принципах доцільності,
економності, ефективності, а також непослаблення еко
номічних основ місцевого самоврядування в результаті
майнових операцій [13, с. 99]. При цьому, на думку
О. Процків, управління комунальною власністю будь
якої території має будуватися таким чином, щоб вико
нувати двоєдине завдання: з одного боку, забезпечити
достатню матеріальну інфраструктуру місцевого само
врядування, захистити інтереси комплексного розвит
ку території як єдиного соціальноекономічного орган
ізму, сприяти створенню соціально гарантованого жит
тєвого рівня населення і захисту його інтересів як спо
живача послуг та продукції організацій і підприємств
комунальної власності; а з іншого — забезпечити ефек
тивне управління майновим комунальним комплексом
в умовах розвитку ринкової економіки, виходячи з по
вної господарської самостійності учасників ринкових
відносин, необхідності сприяння підприємництву, поши
рення процесів приватизації та демонополізації [12, с.
101].
Однак, як свідчать реалії сьогодення, українські
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міста, маючи значний майновий потенціал для свого еко
номічного розвитку, використовують його зазвичай не
ефективно. На думку В.М. Алексєєва, з часу ухвалення
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
не відбулося відчутних зрушень в питаннях удоскона
лення управління комунальною власністю, а існуючі
методи управління не сприяють формуванню ефектив
ного комунального господарства [1, с. 1].
Проблеми управління комунальним майновим ком
плексом є чи не найскладнішими для системи місцевого
самоврядування. Адже комунальна власність є джере
лом економічного розвитку територіальних громад.
На думку В.М. Вакуленка та М.К. Орлатого, в умо
вах сьогодення простежується тенденція до катастро
фічного згортання мережі об'єктів соціальної інфра
структури — необхідної складової життєзабезпечення
територіальної громади [14, с. 4]. Така тенденція зумов
лена негативним впливом кризових процесів в економіці
України на розвиток міського господарства, на ефек
тивність використання комунальної власності та функ
ціонування об'єктів соціальної (соціальнопобутової та
соціальнодуховної) інфраструктури. У зв'язку з цим
виникає нагальна необхідність здійснити грунтовний
аналіз проблем управління комунальним майновим ком
плексом як матеріальної основи життєзабезпечення
територіальної громади міста та створення сприятли
вого соціального середовища.
Одне з найбільш болючих питань комунального май
нового комплексу — об'єкти житловокомунального
призначення. На сьогодні в аварійному стані перебуває
більша частина споруд і мереж, які фактично відпрацю
вали термін амортизації [4, с. 1]. Більшість будинків ко
мунального житлового фонду знаходяться у складно
му технічному стані, хронічно не вистачає коштів на
здійснення поточного й капітального ремонтів. Не ви
рішується стратегічне питання майбутнього будинків із
наближенням до закінчення терміну їх експлуатації.
Причинами такого вкрай складного стану об'єктів жит
ловокомунальної сфери є їх моральний та фізичний
знос, неефективне управління ними.
Управління об'єктами соціального призначення по
вністю покладено на адміністрацію відповідних закладів,
у зв'язку з чим його ефективність залежить винятково
від особистих здатностей відповідних керівників. Не
відрізняється значними успіхами й результатами управ
ління майновими об'єктами у сфері культури, фізичної
культури та спорту. Щодо зазначених об'єктів ефектив
на господарська діяльність унеможливлюється через
відсутність дієвих механізмів залучення приватних інве
стицій у їх розвиток.
Серед проблем управління комунальним майновим
комплексом міста не останнє місце посідає проблема
визначення об'єктного складу (інвентаризації) кому
нальної нерухомості. Інвентаризація комунального май
на передбачає проведення оцінки кількісного та якісно
го складу, технічного стану та вартості майна, яке пе
ребуває в комунальній власності, безгосподарних
об'єктів на території міста, які доцільно прийняти у
власність громади [9, с. 181]. Зазначена інформація дає
можливість проводити комплексну об'єктивну оцінку
матеріальної бази місцевого самоврядування, здійсню
вати контроль реальних грошових потоків, проводити
достовірний аналіз ефективності використання нерухо
мості та прогнозувати надходження фінансових ре
сурсів до міського бюджету.
Тому незавершеність процесу інвентаризації
об'єктів комунальної нерухомості, відсутність належ
ного їх обліку та фінансовоекономічної оцінки не да
ють можливості повною мірою усвідомити цілісний ко
мунальний актив міста, що спричиняє низьку ефек
тивність використання значних резервів та можливос
тей розвитку міста. Тому часто об'єкти комунальної
власності використовуються неефективно, а то й про
сто розбазарюються [6, с. 186].
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Управління об'єктами комунальної нерухомості не
позбавлене й інших проблем, які характеризуються не
достатністю надходжень від оренди нежитлових при
міщень комунальної власності до міських бюджетів, ви
соким рівнем заборгованості за оренду майна кому
нальної власності, слабким рівнем координації між
органами місцевого самоврядування, уповноваженими
управляти комунальною власністю, і підрозділами та
установами, які фактично надають послуги з оренди
нежитлових приміщень комунальної власності, недо
статнім рівнем контролю ефективності використання
комунальної власності. Виникнення цих проблем зу
мовлене невідповідністю технологій управління об
'єктами нерухомості комунальної власності вимогам
часу, що стримує вирішення нагальних питань терито
ріальних громад.
Відсутність консолідованої інформаційної бази як
основи майнової цілісності міста спричинює посилення
проблеми активізації підприємницької діяльності, яка
для свого розв'язання потребує забезпечення відкри
тості та прозорості прийняття рішень органами місце
вого самоврядування щодо використання комунальної
власності та підвищення рівня інформованості громади
про стан справ на цьому напрямку діяльності. Крім того,
органи місцевого самоврядування дедалі частіше підда
ються громадській, і не завжди безпідставній, критиці
за недостатню прозорість та ефективність у сфері діяль
ності комунальних підприємств та управління об'єкта
ми комунальної нерухомості. А це, в свою чергу, періо
дично знижує рівень політичної довіри до обраних
органів місцевого самоврядування й регулярно шкодить
їх політичній репутації та іміджу.
На жаль, сучасний стан управління комунальним
майновим комплексом можна охарактеризувати відсут
ністю стимулів до формування самодостатніх терито
ріальних громад, власної фінансової бази та ефектив
ного розвитку інфраструктури, дотаційністю та спожи
вацькими настроями територіальних громад. Причиною
такої проблемної ситуації є недосконалість системи
фінансового забезпечення місцевого самоврядування в
Україні. Більшість територіальних громад діють за пра
вилом — "чим більше коштів надходить до місцевих бю
джетів за рахунок власних джерел, тим більше вилучень
слід чекати в наступному бюджетному році, і, навпаки,
чим менше таких надходжень, тим більше надходить до
місцевих бюджетів коштів з державного бюджету" [5,
с. 109—113].
Аналізуючи сучасний стан комунальних підприємств
як складової комунального майнового комплексу, вар
то відмітити, що більшість з них перебуває у вкрай важ
кому економічному стані, в так званій зоні збитковості.
Така тенденція, звісно, негативно позначається на тех
нічному стані основних фондів цих підприємств. При
чинами низьких фінансових показників комунальних
підприємств є: приналежність комунальних підприємств
— надавачів комунальних послуг до локальних природ
них монополій; недостатність фінансових ресурсів для
модернізації устаткування, заміни зношених основних
засобів та подальшого розвитку; на більшості підпри
ємств відсутній управлінський облік, відомості якого
забезпечують контроль витрат за місцем їх виникнення
і сферами відповідальності конкретних ланок управлін
ня [11, с. 73].
Управління комунальними підприємствами здійс
нюється в умовах відсутності відповідної економіч
ної віддачі для власника, додаткового навантажен
ня на бюджет місцевого самоврядування, а не на на
повнення його за результатами власної господарсь
кої діяльності. Крім того, в управлінні цими об'єкта
ми переважає застосування форм внутрішнього ме
неджменту, без належного використання переваг
ринкових механізмів у організації управлінських
процесів та можливостей ефективної взаємодії
місцевих органів влади з приватним сектором. Така
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ситуація спричинена тим, що ні в міської влади, ні в
керівників комунальних підприємств немає вітчизня
них традицій самостійної, високоефективної і роз
рахованої на перспективу господарської діяльності
[3, с. 1].
Таким чином, недосконалість системи управління
комунальними підприємствами та повільна адаптація
комунальних підприємств до ринкових умов господарю
вання призвели до неспроможності останніх ефектив
но працювати в умовах ринку і, відповідно, надавати
територіальній громаді послуги належної якості. Про
тягом останніх років політика органів місцевого само
врядування має тенденцію до підвищення тарифів на
житловокомунальні послуги з метою поліпшення
фінансового становища комунальних підприємств, що
аж ніяк не розв'язує проблеми. Адже низька плато
спроможність населення призводить до зростання забор
гованості за спожиті послуги і, як наслідок, до погіршен
ня фінансового стану комунальних підприємств [10, с.
48].
Формування комунального майнового комплексу
супроводжувалось хаотичним, нескоординованим
процесом передачі об'єктів з державної в комуналь
ну власність, що відбувався без участі територіальних
громад та органів місцевого самоврядування. Як заз
начає А.Ф. Мельник та Г.Л. Монастирський, за пері
од 1991—2001 рр. у комунальну власність більшості
територіальних громад було передано переважно
лише об'єкти соціальної інфраструктури, які перебу
вали в державній власності [9, с. 182]. При цьому
більшості територіальних громад і по сьогодні не пе
редано земельні ділянки та природні ресурси місце
вого значення. Таким чином, роздержавлення дер
жавної власності не було орієнтоване на формуван
ня повноцінної бази місцевого самоврядування, ста
новлення самодостатніх територіальних громад, а
спрямоване на передачу державою так званого соц
іального баласту під відповідальність органів місце
вого самоврядування. У зв'язку з цим отримані тери
торіальними громадами у власність від держави
фінансово затратні об'єкти лягли тяжким тягарем на
місцеві бюджети, що ще більше поглибило проблему
ефективного управління такими об'єктами. Тому ак
туальними на сьогодні для більшості міст обласного
значення залишаються проблеми оптимізації якісно
го складу комунального майна, визначення кола
підприємств, які повинні залишатися в сфері кому
нальної власності, та завершення процесу формуван
ня комунального майнового комплексу міста взагалі.
Необхідність визначення оптимального складу ко
мунального майнового комплексу зумовлена ще й тим,
що інтенсивні процеси приватизації підприємств кому
нальної форми власності призвели до зменшення
кількості об'єктів, що перебувають у розпорядженні
органів місцевого самоврядування. Однією з основних
причин катастрофічного зменшення об'єктів комуналь
ної власності та занепаду місцевого господарства тери
торіальних громад була безініціативність посадових осіб
органів місцевого самоврядування щодо створення,
ефективного управління комунальними підприємства
ми та утримання їх у належному стані. На думку В.М.
Алексєєва, через недалекоглядність та очікування по
садових осіб органів місцевого самоврядування, неефек
тивне управління, використання не за призначенням
власності територіальних громад, фінансування за за
лишковим принципом, внаслідок приватизації та відчу
ження більшість об'єктів, що становили промисловий
інтерес, було втрачено [2, с. 8]. Натомість у комунальній
власності внаслідок непродуманих дій місцевої влади
залишилися переважно об'єкти соціальнокультурної
сфери, тобто неприбуткові.
Якщо врахувати, що кількість комунальних підпри
ємств впливає на рівень економічної самостійності те
риторіальних громад, то в процесі формування кому
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нального майнового комплексу міста органи місцевого
самоврядування мають знаходити раціональні пропорції
між комунальними підприємствами та суто приватними
об'єктами. У зв'язку з цим до програми приватизації
комунального майна мають вноситися лише ті об'єкти,
які тривалий час не використовувались у господарській
діяльності або їх відновлення для потреб територіаль
них громад з економічної точки зору є недоцільним, а
також ті об'єкти, що підлягають приватизації на умо
вах викупу.
Варто відмітити, що невідповідність наявних техно
логій управління комунальним майновим комплексом
міста існуючому навколо ринковому середовищу, не
вміння органів місцевого самоврядування в інтересах
територіальної громади застосувати у сфері управлін
ня комунальною власністю переваги ринкової економі
ки, стримує зростання надходжень до міського бюдже
ту. Такий порядок речей, у свою чергу, позначається на
здатності міст заробляти фінансові ресурси в ринкових
умовах господарювання, на якості надання послуг гро
маді міста та рівні життя населення.
Також заслуговує на увагу проблема недостатнь
ого нормативноправового забезпечення інституту ко
мунальної власності. Незаперечним є факт нагальної
необхідності розроблення та прийняття консолідова
ного закону, який би повною мірою врегулював
суспільні відносини у сфері управління комунальною
власністю.
Зазначені обставини практично ліквідують стимули
для подальшого розвитку дієвого комунального майно
вого комплексу, не створюють підстав для ефективної
регуляції органами місцевого самоврядування діяль
ності на місцевих ринках послуг житловокомунально
го призначення, не дають можливості більш сприятли
во вирішувати комплекс соціальних питань і взагалі
більш вагомо впливати на загальні процеси соціально
економічного розвитку міста.
РЕЗУЛЬТАТИ
Базуючись на наведеному аналізі, можна зробити
висновок, що органи місцевого самоврядування для ви
конання своїх повноважень повинні мати у своєму роз
порядженні комплекс об'єктів, спрямованих на задово
лення громадських потреб населення міста. При цьому
комунальна власність повинна бути не лише додатко
вим і ефективним джерелом наповнення міських бю
джетів, а й сприяти соціальноекономічному розвитку
територіальних громад.
На сьогодні розподіл майна між державою та орга
нами місцевого самоврядування практично заверше
ний. У процесі передачі об'єктів державної власності в
комунальну відбулося не лише розширення матеріаль
ної бази органів місцевого самоврядування, а й наван
таження на місцеві бюджети. Тому великої актуаль
ності набувають питання якісного управління наявним
комунальним майновим комплексом і ефективної взає
модії місцевих органів влади з приватними підприєм
цями (створення сприятливого інвестиційного кліма
ту, укладення концесійних угод на надання послуг
тощо).
У зв'язку з цим управління комунальним майновим
комплексом міста обласного значення потребує удос
коналення механізму управління, застосування сучас
них управлінських технологій, які б найбільше сприяли
цільовому, ощадливому та ефективному управлінню і
розпорядженню об'єктами комунальної власності в
інтересах територіальних громад в умовах розвитку
ринкової економіки, створенню соціально гарантовано
го життєвого рівня населення і захисту його інтересів
як споживача послуг та продукції комунальних під
приємств та організацій, формуванню комунального
майнового комплексу міста як матеріальної основи
місцевого самоврядування та соціальноекономічному
розвитку міста загалом.
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Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
можуть стосуватися пошуку шляхів удосконалення ме
ханізму управління комунальним майновим комплексом
міста.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання формування європейської стратегічної
культури в безпековій політиці є предметом досліджень
багатьох зарубіжних науковців. Однак у вітчизняній
політичній науці та науці державного управління дана
проблематика все ще потребує свого вивчення та ана
лізу. Варто відзначити, що дослідження окремих аспектів
становлення європейської безпекової стратегічної
культури, зокрема її співвідношення із національними
безпековими культурами країнчленів, еволюцію роз
витку та погляди окремих теоретиків міжнародних
відносин та науки управління загалом потребують до
опрацювання. Доцільність аналізу даної проблематики
при вивченні управлінських аспектів спільної безпеко
вої політики ЄС (далі — СПБ ЄС) зумовлена рядом при
чин: європейська стратегічна культура визначає норма
тивні та ціннісні рамки прийняття рішень в безпековій
та оборонній сфері, сприяє послідовності процесу реа
лізації СБП, її спадковості, а також забезпечує макси
мальну узгодженість політичних позицій країнчленів
через уніфікацію поглядів, норм та цінностей відповід
них національних акторів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В останні роки з'явилось чимало праць зарубіжних
науковців, присвячених питанням становлення та роз
витку загальноєвропейської стратегічної культури, вар
то лише згадати доробки П. Корніша, А. Тоє, Г. Сюр
сен, а також Б. Гіегеріка та К. Мейєра. При цьому по
гляди вчених на досліджувану проблематику відрізня
ються: одні вбачають в розвитку європейської безпеко
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вої інтеграції зростання рівня конвергенції поглядів,
інтересів та норм країнчленів, інші — навпаки, відміча
ють зростання структурної та ціннісної різноманітності
європейських безпекових процесів. Аналіз джерельної
бази дозволяє зробити декілька критичних зауважень
стосовно розвитку наукової думки щодо стратегічної
культури спільної безпекової політики ЄС. Так, наразі
ще рано категорично стверджувати про існування по
вноправної загальноєвропейської безпекової культури.
Не існує чітких відповідей на питання щодо напрямів
розвитку безпекової співпраці країнчленів ЄС. Наступ
ною проблемою є те, що значна частка праць по стра
тегічній культурі написана під впливом наслідків іраксь
кої (а віднедавна і північноафриканської) кризи, які ви
явили певні розбіжності у баченні окремими європейсь
кими країнами міри та форми участі ЄС у врегулюванні
вищезазначених конфліктів. Також недоліком окремих
праць є те, що вони, як правило, зосереджуються на пи
таннях або спільної зовнішньої, або спільної безпеко
вої політики. В той час як роботи, присвячені зовнішній
політиці, відповідають на питання про природу євро
пейського проекту: якого типу актором — чи силою —
ЄС прагне стати [2, с. 169]. Безпекові ж дослідження
оперують питаннями імплементації, тобто наявності
політичної волі та здатності розвивати СПБ [3, с. 802].
Однак для дослідження стратегічної культури в безпе
ковій політиці ЄС необхідно враховувати положення
обох вищеперерахованих сфер, навіть попри можливу
схожість об'єктів досліджень. Останнім та найбільш
суттєвим зауваженням до праць, присвячених євро
пейській безпековій культурі, є їх надмірне зосереджен
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ня на національній безпековій та оборонній політиці, без
врахування особливостей загальноєвропейських безпе
кових процесів. Все ж таки ЄС не є окремою країною, і
відповідно його поведінка в політичній та культурній
сфері дещо відрізняється від аналогічної поведінки кон
кретної держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Становлення та розвиток стратегічної культури в
СБП ЄС здійснюється в неперервному зв'язку з відпо
відним розвитком національних безпекових культур
країнчленів. Протягом багатьох десятиліть відбувало
ся зміщення переконань європейських національних еліт
в сторону забезпечення миру та стабільності шляхом
дипломатії та перемовин, а не завдяки використанню
військової сили. Однак попри позитивні зрушення
відповідні міністри країнчленів ЄС все ще дивляться на
питання війни, миру та безпеки через національні оку
ляри. Складна історична спадщина, географічне розта
шування, національна міфологія, так само, як і закор
донний досвід, сприяють укоріненню культурних без
пекових стереотипів та заважають процесам безпеко
вої інтеграції на базі спільних норм та цінностей. Ос
новним факторами, що впливають на розвиток культу
ри національної безпекової політики, є: оцінка загроз
та викликів державній безпеці, специфіка взаємовідно
син з сусідніми країнами, відношення до таких безпе
кових категорій як захист та окупація, минулі імперські
чи колоніальні традиції, рівень захисту та протяжність
національних кордонів тощо. Результатом впливу цих
та інших факторів виступає своєрідний "коктейль", який
теоретики назвали "стратегічною культурою". Викори
стання цього терміна в більшості літературних джерел
свідчить про певну "героїзацію" підходу до вивчення
означеної проблематики. Менш популярним є термін
"безпекова культура". Так, окремі науковці визначають
безпекову культуру як набір перевірених часом та та
ких, що поділяє більша частина суспільства, норм, пе
реконань та підходів до існуючих та потенційних заг
роз. В той самий час стратегічна культура має справу із
засобами, що безпосередньо забезпечують безпеку [1,
с. 41]. На нашу думку, саме термін "безпекова культу
ра"є більш прийнятним, оскільки він є більш політично
нейтральний та найбільш повно відображає те зміщен
ня в колективному осмисленні безпекового середови
ща європейськими чиновниками, яке ми спостерігаємо
сьогодні. Однак з метою більш ефективного відслідко
вування зв'язку безпекової культури та системи управ
ління безпековою діяльністю ЄС ми використовувати
мемо два терміни: "безпекова культура" та "стратегічна
культура". Додатковим аргументом такого рішення є
прийняття Європейської безпекової стратегії (2003 р.),
яка містить елементи як безпекової, так і стратегічної
культури.
У процесі подальшого аналізу увага зосереджува
тиметься на дослідженні прагматичного виміру процесів
єднання цілей, методів та досягнень безпекової та обо
ронної діяльності ЄС. При цьому необхідно врахувати
два де в чому протилежні прогнози розвитку європейсь
кої стратегічної культури: один передбачає розвиток
СБП в сторону більш жорсткої військової політики,
інший — обмеження європейської безпекової політики
більш м'якими формами — миротворчістю, обмеженим
військовим втручанням з переважанням цивільних за
собів тощо. В реальності ж досягнутий прогрес у роз
витку спільної зовнішньої та безпекової політики (далі
— СЗБП) та спільної безпекової та оборонної політики
(далі — СБОП) доводить, що жоден з вищезазначених
прогнозів не справдився повною мірою.
Розглянемо більш детально позиції представників
основних течій теорій міжнародних відносин — неоре
алізму та конструктивізму — щодо розвитку стратегіч
ної культури в спільній безпековій політиці ЄС.
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Так, неореалісти за логікою їх теорії приходять до
висновку, що ЄС не зможе стати серйозним глобальним
безпековим актором. Частково ця позиція пояснюєть
ся тим, що з точки зору неореалістів єдиним можливим
актором на міжнародній арені може бути тільки суве
ренна держава або військовий альянс. Стен Райнінг, на
приклад, стверджує, що стратегічне мислення в безпе
ковій сфері має дві важливі ознаки. Поперше, у повно
цінного безпекового актора повинен бути чітко визна
чене коло ворогів; подруге, необхідним є тісний зв'я
зок між застосуванням політичних та військових потуж
ностей [4, с. 482]. Під час дослідження стратегічної куль
тури СПБ ЄС вищезазначені ознаки, на думку реалістів,
не можуть братись до уваги. А звідси можна зробити
висновок, що якщо ЄС хоче підтримувати свій статус
потужної ліберальної сили, що діє за принципами де
мократії, верховенства права та індивідуальної свобо
ди, то він повинен володіти потужними інструментами,
в т.ч. і військовими. Проблемою для ЄС, з точки зору
С. Райнінга, є те, що амбіції Європи щодо "просування
демократії у світі" вимагають проведення політики ви
рішення конфліктів військовими засобами, але при цьо
му не порушуючи норм міжнародного права. А ця об
ставина, в свою чергу, породжує, ще дві додаткові про
блеми. Поперше, щоб застосовувати примус в тра
диційній манері, ЄС доведеться перетворитись у щось
схоже до національної держави, мабуть, ставши повно
цінним федеральним утворенням. Друга проблема виті
кає із природи сучасного тероризму (яка носить пере
важно асиметричний характер), для боротьби з яким у
ЄС немає достатнього військового потенціалу та чіткої
управлінської структури. Таким чином, підсумовує С.
Ранінг, ЄС не має можливості стати потужною "лібе
ральною силою" і повинен задовольнятись своїми тра
диційними інструментами допомоги та дипломатії, по
кладаючи обов'язки щодо застосування військових сил
на позаєвропейські коаліції (НАТО або добровільні
коаліції під її керівництвом). Однак підхід до оцінки
стратегічної культури ЄС, що передбачає розгляд цьо
го унікального утворення як своєрідної "держави", в
багатьох аспектах не є вірним. Європейський Союз не
прагне стати гравцем, що застосовує примус традицій
ними способами, так само, як і розвивати відповідні цен
тралізовані органи для реалізації цього примусу. ЄС
також не має наміру боротись з тероризмом в спосіб,
який колись застосовувала колоніальна адміністрація в
процесі придушення локальних заколотів. Тому не див
но, що неореалістична теорія не в змозі належним чи
ном пояснити зростання рівня конвергенції поглядів
країнчленів на ключові питання регіональної та гло
бальної безпеки.
Іншим представником неореалістської течії, що вва
жає практично неможливим розвиток європейської
стратегічної культури, є Дж.ЛіндліФренч. Цей науко
вець вважає, що СБП ЄС вразила "cтратегічна шизо
френія", наслідками якої є лиш "політичний параліч" та
ренаціоналізація оборонної політики. Праці Дж. Лід
ндліФренча базуються на аналізі дій та устремлінь най
більш потужних європейських держав (Великобританії,
Німеччини, Франції та Італії, а також Росії). Інші краї
ни, на його думку, намагаються уникнути участі у про
цесі розробки безпекових стратегій. Дослідник вважає,
що рівень загроз, які виникають в 21 сторіччі (таких як
зростаючий вплив Китаю; небезпеки, що несуть країни
так званої "вісі зла" — Іран, Північна Корея; терорис
тичні організації та міжнародна злочинність) анітрохи
не поступається відповідному рівню загроз, джерелом
яких були окремі суверенні країни в минулому. Євро
пейські країни, на думку Дж.ЛідндліФренча, посідають
вагоме місце на світовій арені і для того, щоб закріпити
за собою статус світового безпекового лідера, повинні
розвивати необхідні інструменти та можливості. Вели
ка "європейська четвірка" повинна докласти значних
зусиль до розробки транснаціональної стратегічної кон
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цепції, яка повинна стати основою для майбутньої сис
теми реагування на конкретні виклики нового безпеко
вого середовища [5, с. 810]. Дж.ЛідндліФренч вважає,
що малим європейським державам не сподобається та
кий підхід, однак їм не залишиться нічого, окрім як
прийняти існуючий стан речей. На думку науковця, єди
ною рушійною силою розвитку європейської стратегіч
ної культури може виступити тільки систематичний
зовнішній тиск. І в цьому випадку європейці або скори
стаються відповідною нагодою, або самоусунуться.
Таким чином підсумовуючи вищевикладене, можна
констатувати те, що представники школи неореалізму
вважають неможливим формування послідовної та уз
годженої стратегічної культури в спільній безпековій
політиці Європейського Союзу. Роль і вплив ідей та
інтерсуб'єктивності вважаються незначними, навко
лишнє середовище є таким самими ворожим, як і рані
ше, а отже, потреба у розвитку військових можливос
тей має першорядне значення. Єдиним можливим сце
нарієм розвитку спільного європейського стратегічно
го бачення є вдосконалення існуючих потужностей про
відних країнчленів, які мають для цього всі відповідні
можливості. Однак загалом неореалістський підхід не
знайшов належної підтримки як серед тих осіб, що без
посередньо відповідають за формування європейської
безпекової культури, так і серед представників іншої
провідної школи міжнародних відносин — конструкти
візму.
Конструктивістські підходи до вивчення стратегіч
ної культури базуються на понятті ідентичності. Однак
застосування цієї категорії в дослідженні СБП ЄС є
дещо проблематичним. Взявши за основу припущення
про те, що ефективність функціонування СЗБП та
СБОП залежить від процесів формування спільної євро
пейської ідентичності та єдиного стратегічного бачен
ня, ми мали б гіпотетично прийти до висновку, що на
даний момент європейська безпекова інтеграція не до
сягла свого оптимального стану. Загалом в конструк
тивістському підході можна побачити один суттєвий
недолік. Так, важко не погодитись з твердженням, що
протягом останніх століть формування системи націо
нальної оброни відбувалось з урахуванням загроз без
посереднього вторгнення іноземних військ і мало
відповідні характерні ознаки: загальнонаціональний
призов, мобілізація ресурсів, вироблення негативних
стереотипів про інші країни, загартовування національ
ної самосвідомості, спрямоване на колективне виживан
ня — тобто відбувалось фактично формування націо
нальної безпекової культури. Однак стратегічна ситуа
ція в ЄС після закінчення холодної війни і на початку
двадцять першого століття сильно відрізняється. Ос
кільки не існує будьяких помітних загроз існуванню ЄС
на його кордонах, так само, як і чітко сформованої дум
ки чи стереотипів європейців щодо інших країн, є мож
ливість вибудовувати відносини з іншими світовими без
пековими акторами в руслі терпимості з наголосом на
права людини та дотримання принципів толерантності.
Більш того, нові підходи до безпеки акцентують увагу
на неподільності спільного європейського стратегічно
го бачення та необхідності застосування колективних
зусиль. В той самий час розвиток міжнародного права,
глобалізаційні ефекти несуть для світової спільноти та
ЄС виклик необхідності здійснення гуманітарних інтер
венцій: тобто використання військової сили для підтрим
ки міжнародних норм. У зв'язку з вищеперерахованими
змінами варто замислитись на тим, чи взагалі ЄС пови
нен розвивати свою стратегічну культуру на основі тих
самих критеріїв, що використовувались при розбудові
відповідних національних культур.
Розглянемо більш детально вклад окремих науков
цівконструктивістів у дослідження особливостей ста
новлення та розвитку стратегічної культури ЄС. Так,
Н.Гнесотто стверджує, що спільна стратегічна культу
ра повинна передбачати наявність мети та засобів ви
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роблення єдиного мислення, спільної реакції, послідов
ного аналізу, тобто бути культурою, що виходить за
рамки національних інтересів. П.Корніш та Д.Едвардс
концептуалізують стратегічну культуру як політичну та
інституційну здатність і відповідну діяльність щодо уп
равління та розміщення військових сил у поєднанні з
зовнішнім визнанням ЄС як вагомого безпекового ак
тора [3, с. 802]. Науковці дійшли висновку, що попри
існуючі недопрацювання, досягнуто значного прогресу
в розвитку СПБ ЄС, зокрема в сферах, що є чутливими
до рівня конвергенції бачень та інтересів країнчленів
(військове забезпечення, надійність та легітимність
рішень, цивільновійськова інтеграція, співпраця з
НАТО). В цьому їх підтримують й інші дослідники, зок
рема К.Лонгхарст та М.Заборовскі, які вважають, що
навіть попри розбіжності у поглядах центрально та
східноєвропейських країн і західноєвропейських країн
на перебіг окремих конфліктів (зокрема в Іраку), існу
ють чіткі ознаки посилення узгодженості позицій всіх
учасників європейської безпекової інтеграції, а відпо
відно закладається необхідний фундамент для побудо
ви спільної стратегічної культури [6, c. 185].
Вагоме місце серед науковцівконструктивістів, що
займаються питаннями стратегічної культури, займають
Б.Гєгерік та К.Меєр. Незважаючи на деякі методологічні
відмінності їх досліджень та той факт, що вони в своїх
працях досліджують досвід формування національних
безпекових культур різних країн, все ж таки загалом їх
висновки є зіставними і навіть взаємодоповнюючими.
Б.Гєгерік досліджував вплив спільної безпекової пол
ітики ЄС на розвиток стратегічної культури восьми
європейських країн (Австрія, Франція, Німеччина, Ве
ликобританія, Данія, Ірландія, Іспанія та Швеція) та
дійшов висновку, що адаптація національних культур до
виникаючої загальноєвропейської стратегічної культу
ри відбувається поступово та в чомусь обмежено, од
нак попри це супроводжується постійною взаємодією
безпекових структур та виробленням колективних норм
[7, с. 238]. К.Меєр порівнював еволюцію громадської
думки та думки еліт стосовно безпекових питань в чо
тирьох країнах (Німеччині, Франції, Великобританії та
Польщі), використовуючи при цьому аналіз зміни розу
міння характеру загроз, інституційної соціалізації, си
стеми кризового управління. Результатом цих дослід
жень стало виявлення широкого консенсусу в сферах,
що стосуються проведення гуманітарних інтервенцій,
підтримки ролі ЄС як повноцінного військового акто
ра, а також внутрішнього та міжнародного визнання та
легітимізації дій ЄС у вирішенні безпекових питань [8,
с. 169].
Багато зарубіжних авторів, зокрема Дж.Ховорт,
пропонують власні критерії, за якими може оцінюватись
рівень конвергенції елементів національних стратегіч
них культур. Так, одним з критеріїв може виступати
механізм прийняття рішень в процесі реалізації спільної
безпекової політики ЄС [9, с. 192]. Так, багато німець
ких експертів вважає, що спільна безпекова політика
повинна регулюватись положеннями Договору про фун
кціонування Європейського Союзу, а рішення в цій
сфері повинні прийматись в більшості своїй шляхом за
стосування інструменту кваліфікованої більшості.
Представники інших країн, зокрема Франції та Велико
британії, навпаки, наголошують на необхідності авто
номізації СЗБП та СБОП, а також на прийнятті рішень
одностайним голосуванням. Іншим критерієм може ста
ти тип та рівень складності збройних систем, які нада
ються різними країнамичленами для задоволення по
треб реалізації СБП. Зокрема, ті країни, що не мають
достатньо ресурсів для розробки високотехнологічних
озброєнь, можуть не досягти згоди щодо рівня та якості
матеріального забезпечення СБОП з іншими, більш ба
гатшими, країнамичленами.
До всього вищесказаного слід зробити одне важли
ве застереження. Врегулювання криз та військова інтер
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венція не можуть здійснюватись без наявності потуж
ної системи забезпечення та управління, а також ши
рокої громадської підтримки. І саме від цих факторів
залежатиме подальший прогрес в сфері розвитку за
гальноєвропейської стратегічної культури, яка базуєть
ся на згуртованості країнчленів у їх намаганнях виро
бити спільний підхід до вирішення проблемних питань.
При цьому варто зазначити, що в подальшому націо
нальні політичні преференції країнчленів поступлять
ся місцем усвідомленню елітами шляхів та способів
здійснення безпекових політик інших європейських дер
жав. Певною мірою ці тенденції вже спостерігаються на
прикладі розвитку СЗБП та СБОП. В минулому націо
нальні підходи до вирішення геостратегічних питань (на
приклад, таких як відносини з Росією, роззброєння, бал
канська криза, північноафриканські конфлікти) відчу
вали вплив історичного досвіду та географічного поло
ження. Сьогодні ж уроки, засвоєні країнамичленами
під час багаторічної реалізації спільної європейської
зовнішньої та безпекової політики, дали свій результат,
який полягає в зростанні рівня гармонізації, якщо не
підходів до процесів вирішення безпекових проблем, то
хоча б до їх спільного розуміння. Вироблення спільної
стратегічної культури вимагає більшого, аніж просто
згладжування розбіжностей. Поперше, на інституцій
ному рівні управління європейськими безпековими про
цесами необхідно досягти значного прогресу в соціалі
зації позицій та дій офіційних осіб (як працюють в та
ких органах, як Політичний та Безпековий комітет,
Військовий Комітет, Військовий персонал, Секретаріат
Ради ЄС, Європейська служба з питань зовнішньої
діяльності, Європейська комісія тощо). В той час як краї
ничлени ще довгий час намагатимуться відстоювати
власні інтереси, посадовці, що працюють в загальноєв
ропейських інституціях, повинні все ж таки відстоюва
ти позицію ЄС загалом, навіть перед лицем національ
них урядів, які їх делегували. Досвід функціонування ЄС
доводить, що така соціалізація вже відбувається. По
друге, європейським країнам необхідно узгодити власні
позиції щодо ймовірних наслідків, до яких може при
звести відсутність єдиного стратегічного бачення вирі
шення тих чи інших проблем. Ситуації, подібні до тої,
яка виникла внаслідок розходження підходів країн
членів до вирішення іракської кризи, не повинна більше
повторюватись. Країничлени повинні розробити чітку
стратегію подолання можливих розбіжностей з метою
унеможливлення виникнення негативних наслідків в
майбутньому. Загалом, на нашу думку, ця стратегія по
винна містити два елементи: 1) національні лідери по
винні уникати загострення ситуації через провокуван
ня певного протистояння поглядів та пропагування
власних політичних стереотипів; 2) необхідно передба
чити можливість скликання позачергових екстрених
зустрічей Європейської Ради з метою вирішення супе
речок, що виникають.
Потретє, будьяка стратегічна культура вимагає
розвитку відповідного безпекового дискурсу. Цей дис
курс повинен формуватись в двох вимірах: інтелекту
альному, де ним виконуватимуться когнітивна та нор
мативна функції, та інтерактивному з відповідними ко
ординуючою та комунікативною функціями [10, c. 245].
На інтелектуальному рівні важливо, щоб політичні ліде
ри, особливо ті, що відповідають за запуск нових по
літичних програм та проектів, змогли сформувати такий
дискурс, який би пояснював не тільки причини вироблен
ня того чи іншого стратегічного підходу (когнітивна
функція), але давав відповідь на питання, наскільки цей
підхід відповідає існуючим національним та загальноє
вропейським нормам та цінностям (нормативна функ
ція). На інтерактивному рівні політичні еліти повинні
вести дискурс в межах загальноприйнятих стандартів
та правил, виходячи з однакового розуміння базових
категорій безпекової діяльності (таким чином викону
ватиметься координуюча функція дискурсу). Окрім
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того, основні положення та результати дискурсу по
винні доноситись до суспільства незалежно від політич
них переконань окремих його сегментів (комунікатив
на функція).
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, можна констатувати,
що формування спільної стратегічної культури стане
результатом дії активних та пасивних сил. А результа
ти цих дій вже можна бачити і сьогодні: деякі вписуються
в неореалістську систему бачень (створення бойових
груп, накладення санкцій, гіпотетична політика ядерно
го стримування), деякі — в систему поглядів лібераль
ного інтернаціоналізму (програми розвитку, торгівельні
стимули, цивільна підтримка тощо), деякі стосуються
загального морального універсалізму (запобігання кон
фліктам, врегулювання криз, посткризове відновлення).
Комбінація цих ресурсів та засобів і є тим універсаль
ним набором інструментів, який можуть використову
вати національні та загальноєвропейські еліти при вир
ішенні тих чи інших проблемних питань. Також можна
з повною відповідальністю констатувати, що виклики,
які постають перед ЄС у процесі формування узгодже
ної стратегічної культури, є навіть сильнішими за ті, що
виникали при формуванні самого Європейського Союзу.
А першою спробою виробити спільний підхід у спільні
безпековій політиці ЄС стало прийняття в грудні 2003
р. Європейської безпекової стратегії.
На сьогодні основними завданнями, які стоять пе
ред Європейським Союзом в процесі вироблення
спільної стратегічної культури, є соціалізація позицій
та дій офіційних осіб, що обіймають посади в основних
та допоміжних інституціях ЄС; узгодження поглядів
країнчленів на перспективи розвитку європейської та
світової безпекової сфери; формування необхідного
культурного дискурсу, результатом якого стала б по
ява єдиних стратегічних підходів всіх суб'єктів безпе
кової діяльності до оцінки теперішнього та майбутньо
го стану європейської безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Загальною тенденцією світового соціальноеконо
мічного розвитку є підвищення ролі енергозбереження
та виділення його в окрему систему, що знаходиться в
основі формування конкурентоспроможного, ефектив
ного та ощадливого господарювання.
Для України проблема ощадливого господарюван
ня на базі основних підходів щодо енергозбереження
та енергоефективності є особливо актуальною і потре
бує невідкладного вирішення. Це пов'язано з надзвичай
но високим рівнем енергоємності вітчизняної економі
ки, нераціональним використанням природних ресурсів,
високим ступенем залежності від імпорту паливноенер
гетичних ресурсів, значними обсягами утворення
відходів та шкідливих викидів виробництва. Розширен
ня та поглиблення процесів енергозбереження та енер
гоефективності сприятиме переходу України до моделі
збалансованого розвитку, побудові основ постіндуст
ріального суспільства, прискоренню інтеграції України
до глобалізованого світового господарства.
На важливості розвитку системи енергозбереження
наголошується в низці нормативноправових актів: За
коні України "Про енергозбереження", Комплексній дер
жавній програмі енергозбереження України, Законі Ук
раїни "Про відходи" та ін. Найбільша ефективність за
ходів енергозбереження сьогодні досягається на регіо
нальному рівні, тому перспективним є розроблення за
сад та програм реалізації енергозбереження на регіональ
ному рівні, що, в свою чергу, потребує грунтовного ана
лізу категорійнопонятійного апарату дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У державному управлінні дослідженню проблем
сфери енергозбереження та енергоефективності займа
лися зарубіжні та вітчизняні науковці, зокрема І.Баш
маков, В.Бушуєв, М.Гнідий, С.Денисюк, С.Єрмілов,
В.Жовтянський, І.Заремба, М.Ковалко, М.Кулик, Б.Ла
понш, С.Мартішоу, В.Меркушов, В.Микитенко, А.Пра
ховник, М.Рапцун, Ю.Синяк, Б.Стогній, О.Суходоля,
В.Тонкаль, Л.Шіпер та інші. Проте більшість суспільно
економічних досліджень енергозбереження зосереджу
вались на вивченні питань енергозбереження госпо
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дарського комплексу країни в цілому, тому територі
альне вивчення процесів енергозбереження та енерго
ефективності, управління на рівні окремого регіону є
актуальним завданням і потребує розробки власного
категорійнопонятійного апарату.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати та узагальнити кате
горійнопонятійний апарат державної політики у сфері
енергоефективності та визначити основні характерні
риси державної політики енергоефективності на рівні
регіону.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття енергоефективності національної еконо
міки в різних її аспектах наразі розглядається різними
галузями науки, а забезпечення енергоефективності є
актуальним завданням усіх країн світу. Тому аналіз ка
тегорійнопонятійного апарату надасть можливість виз
начити наукові підходи до розробки механізмів держав
ного управління щодо забезпечення політики енерго
ефективності на регіональному рівні.
Одним із важливих та складних завдань будьякого
дослідження є обгрунтування та формування дефініції
того чи іншого поняття, явища або процесу. Ряд нау
ковців зазначають, що правильне тлумачення наукових
понять у подальшому вирішує майже половину науко
вого завдання [9].
Аналіз категорійнопонятійного апарату проблеми
державної політики у сфері енергоефективності на ре
гіональному рівні, в межах нашого дослідження, засві
дчує потребу уточнення та розкриття сутності таких ка
тегорій та понять, як: "державна політика", "політика",
"енергоефективність", "державна політика у сфері енер
гоефективності".
Як відомо, управління як феномен зародилось із
виникненням суспільства та трансформувалося з його
розвитком. Різні наукові школи, що утворились з мо
менту виникнення науки управління, мають різні погля
ди на методологічні засади, принципи, функції управ
ління, методи дослідження та розвиток загальної теорії
управління.
Класична теорія управління розглядала управління
з точки зору організації та керівництва великими
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підприємствами, ефективного використання робочої
сили, мотивації праці та удосконалення кадрової робо
ти тощо (В. Тейлор, Ф. і Л. Гілберти).
Сучасні школи управління, намагаючись узагальни
ти попередні досягнення науки управління за допомо
гою використання широкого спектра методів різних га
лузей науки, зосереджують свої зусилля на дослідженні
проблем оптимізації та розподілу ресурсів організації,
прогнозування динаміки її стану, що змінюється внас
лідок дії певних чинників.
Саме поняття "енергоефективність" досить широко
використовується в різній соціальнополітичній та еко
номічній літературі та має певне різнобарвне змістовне
навантаження. Дослідження енергоефективності у своїй
пришвидшеній динаміці є обов'язковим предметним еле
ментом значної кількості напрямів різних галузей на
уки, дисциплін, спрямованих на висвітлення проблем
розвитку національної економіки, в т.ч. державного
управління на регіональному рівні.
Останнім часом багато політиків та науковців ото
тожнюють два різних за своїм змістом поняття — "енер
гоефективність" та "енергозбереження", що потребує
теж певного переосмислення та подальшого розмежу
вання.
За змістом ці два терміни різні, зокрема "енергозбе
реження" розглядається як певна діяльність, що спря
мована на економне витрачання первинної енергії і при
родних енергетичних ресурсів в національній економіці
[5].
Закон України "Про енергозбереження" визначає
"енергозбереження" як діяльність (організаційну, нау
кову, практичну, інформаційну), яка спрямована на ра
ціональне використання та економне витрачання пер
винної та перетвореної енергії і природних енергетич
них ресурсів [7]. Поняття "раціональне використання"
визначається як досягнення максимальної ефективності
використання паливноенергетичних ресурсів (далі —
ПЕР) за наявного рівня розвитку техніки та технології,
одночасного зниження техногенного впливу на довкіл
ля. Визначення економного витрачання ПЕР немає, а
присутнє "ощадливе витрачання", "марнотратне та без
господарне витрачання", "безгосподарне використання"
ПЕР. У свою чергу, ДСТУ "Основні положення" та "Тер
міни та визначення" [2; 3] вводять терміни "енергоо
щадність", а не "енергозбереження", а також "раціо
нальне використання" та "ощадливе витрачання".
Розмежування термінів спостерігається і в інших
країнах, що відповідно відображається в спрямованості
механізмів державного управління.
Так, Закон Білорусії "Про енергозбереження" виз
начає енергозбереження як організаційну, наукову,
практичну, інформаційну діяльність державних органів,
юридичних та фізичних осіб, що спрямована на знижен
ня витрат (втрат) ПЕР у процесі їх видобутку, перероб
ки, транспортування, зберігання, виробництва, викори
стання та утилізації [4]. Закон Російської Федерації
"Про енергозбереження" визначає енергозбереження
як реалізацію правових, організаційних, наукових, ви
робничих, технічних та економічних засобів, спрямова
них на ефективне використання енергетичних ресурсів
та залучення в обіг відновлюваних джерел енергії [14].
Зазначимо, що від змісту термінів, які закладають
ся в основу як будьякого процесу дослідження, так і
нормативноправових актів країни, у подальшому виз
начається зміст та спрямованість дії механізмів держав
ного управління тією чи іншою сферою життєдіяльності
суспільства.
Треба зауважити, що від чіткого визначення термінів
залежить застосування у подальшому того чи іншого
механізму державного управління. У разі коли механіз
ми державного управління орієнтовані на певну доб
ровільність, тоді їх пов'язують з підвищенням "ефектив
ного використання", а механізми орієнтовані на конт
роль та адміністративний вплив на "раціональне вико
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ристання". Тому для подальшого дослідження необхід
но визначитись із термінами "енергоефективність",
"енергозбереження" та "енергоощадність".
Незважаючи на те, що державним стандартом за
боронено вживання термінівсинонімів, на сьогодні
термін "енергоощадність" практично не вживається у
сфері державного управління, а переважно застосо
вується термін "енергозбереження", який часто засто
совується разом із терміном "енергоефективність".
Українські науковці при дослідженні питання ефек
тивного використання та споживання енергії звертають
увагу на відмінність термінів "енергозбереження" та
"енергоефективність". "Енергозбереження" розгля
дається як діяльність, комплекс заходів, що супрово
джують усі стадії життєвого циклу об'єктів господарю
вання, в результаті чого знижується потреба в ПЕР на
одиницю кінцевого продукту, а "енергоефективність"
відображає властивість обладнання, технології, вироб
ництва або систем загалом, яка характеризує міру ви
користання енергії на одиницю кінцевої продукції [1].
"Енергоефективність", як правило, відображає вла
стивість промислового виробництва, технології або
складних багатокомпонентних систем загалом, що ха
рактеризує міру випуску обсягів продукції на одиницю
споживаної енергії [5].
Західноєвропейські науковці та політичні діячі роз
діляють терміни "енегозбереження" (англ. — energy
conservation) та "енергоефективність" (англ. — energy
efficiency). У більшості документів та публікацій Євро
пейського Союзу з питань енергоефективності термін
"energy efficiency" (енергоефективність) пов'язується із
реалізацією як технічних, так і організаційноуправлін
ських заходів на всіх етапах різних паливних циклів, що
дає змогу зменшити споживання енергії на виробницт
во одиниці продукції чи надання послуги, не погіршую
чи визначеного рівня якості продукції (послуги). Понят
тя "energy conservation" (енегозбереження) пов'язуєть
ся з кінцевим результатом цієї діяльності, інколи при
цьому розуміється зниження рівня послуг (скорочення
пробігу автомобілів, вимикання світла). Іншим терміном,
який відображає результат реалізації проектів енерго
ефективності, є "energy saving" ("економія енергії") [8].
Український фахівець з питань енергоефективності
О.М. Суходоля пропонує визначити зміст терміна "енер
гозбереження" як результат діяльності з реалізації ком
плексу заходів щодо забезпечення ефективного вико
ристання ПЕР, тобто автор розуміє попередньо визна
чену діяльність держави (підприємства, людини), що
призвела до "збереження енергії" у вигляді збережен
ня первинних ПЕР у неперетвореному стані. При цьому
різні управлінські впливи держави відповідно будуть
реалізовуватись у різному обсязі (потенціалі) "збереже
ної енергії" [12].
У зв'язку з певною невизначеністю зазначених
термінів в українському законодавстві та досить частій
їх плутанині, на нашу думку, необхідно у подальшому
застосовувати термін "енергоефективність", що має
відобразити діяльність держави, територіальної грома
ди, кожної установи, організації, підприємства, люди
ни, спрямованої на забезпечення визначеного рівня ви
робництва продукції або надання послуг населенню при
мінімізації обсягів використання енергії для їх вироб
ництва.
Для визначення поняття "політика енергоефектив
ності" уточнимо терміни "державна політика" та "енер
гоефективність" на понятійному рівні. Для цього виз
начимо поняття як думку, в якій узагальнюються та ви
діляються предмети деякого класу за певними загаль
ними й сукупно специфічними для них ознаками [11].
Розпочнемо розгляд зі складових цього поняття —
"енергія", "ефективність", "політика", "державна політи
ка".
— Енергія (від грец. enеrgeia — дія, діяльність) —
загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів ма
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терії. Одним із фундаментів сучасного світосприйнят
тя є закон збереження енергії, який стверджує, що енер
гія в природі не виникає ні з чого і не зникає, вона може
тільки переходити з однієї форми в іншу [11].
— Ефективність — показник випуску товарів (по
слуг) у розрахунку на одиницю затрат. Термін ефектив
ності у загальному відображає міру корисності викори
стання окремих ресурсів визначеною системою [11].
Щодо поняття "політика" необхідно зауважити, що
наукова література подає безліч їх трактувань, які ба
зуються на перекладі англомовних термінів "policy" й
"politics":
— політика (англ. — politics) — діяльність політич
них організацій та окремих особистостей з метою до
сягнення своїх цілей (отримання влади, коштів) й зумов
люється існуючими принципами та практикою здійснен
ня [13];
— політика (англ. — policy) — діяльність, що визна
чає напрям дій [13].
Якщо ж звернутись до іншого походження цього
терміна, то від грецької politika — державні або гро
мадські справи, тобто соціальна діяльність у політичній
сфері суспільства, спрямована головним чином на до
сягнення, утримання, зміцнення та реалізацію влади [6].
На сьогодні більшість науковців у сфері державно
го управління під "державною політикою" розуміє на
прям дій.
В.В.Тертичка визначає та обгрунтовує поняття "дер
жавна політика" як відносно стабільну, організовану й
цілеспрямовану дію/бездію (як пролонгацію наявної
політики) державних інституцій (не випадковою, безси
стемною поведінкою учасників процесу політики) і
містить не окремі абстрактні, а конкретні рішення щодо
розв'язання проблем або сукупності проблем і є відпо
віддю на суспільні вимоги [13].
Відомий інтернетресурс "Вільна енциклопедія
Вікіпедія" дає визначення державної політики як віднос
но стабільної, організованої та цілеспрямованої діяль
ності органів державної влади стосовно певного питан
ня чи комплексу питань, яка здійснюється ними безпо
середньо чи опосередковано і впливає на життя сус
пільства, з одного боку, та визначається як "напрям дій,
регуляторних заходів, законів, бюджетних пріоритетів
стосовно певної теми, що здійснюється державним ор
ганом чи його представниками" [15].
Тому можна зазначити, що державна політика є
оптимальним синтезом об'єктивних тенденцій суспіль
ного розвитку і переважної більшості суб'єктивних
тверджень людей про свої інтереси в ньому.
Аналізуючи визначення державної політики, виді
лимо її найголовніші сутнісні характеристики:
— державна політика є однією з підсистем системи
державного управління;
— цілеспрямованість державної політики на вирі
шення конкретних проблем;
— державна політика реалізується через механізм
державної влади;
— діяльність суб'єктів політики реалізується через
конкретні дії або бездіяльність;
— об'єктом державної політики є суспільне життя
в цілому або окрема сфера [10].
Таким чином, державна політика енергоефектив
ності є цілеспрямованою діяльністю органів державно
го управління щодо забезпечення певного, суспільно
необхідного рівня виробництва продукції або надання
послуг населенню при мінімізації обсягів використання
енергії та інших видів ресурсів для їх виробництва, що
визначається через певну низку нормативноправових
актів, регуляторних заходів та дій з пріоритетним зас
тосуванням енергоефективних технологій в усіх галу
зях національного господарства та життя суспільства.
Основними суб'єктами впровадження державної
політики у сфері енергоефективності на рівні регіону є
місцеві органи виконавчої влади та органів місцевого
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самоврядування, які здійснюють політику енергоефек
тивності в межах своїх повноважень.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У результаті проведеного дослідження, виконано
го на основі аналізу й теоретичного осмислення науко
вих джерел, обгрунтовано сутність окремих понять, які
складають понятійний апарат дослідження державної
політики у сфері енергоефективності та доведена не
обхідність їх уточнення, що, у свою чергу, забезпечить
проведення послідовної політики енергозбереження і
підвищення ефективності використання енергетичних
ресурсів, розроблення діючих регіональних програм та
стратегій забезпечення енергоефективності.
У подальшому планується провести моніторинг по
казників енергоефективності енергозатратних галузей
економіки України.
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НОВІ ВИДАННЯ
ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОДУ
УКРАЇНИ НА ТРАЄКТОРІЮ СТАЛОГО
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
(РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: ГУСЄВ В.О. ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: МЕТОДОЛОГІЯ
ФОРМУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ: МОНОГРАФІЯ / В.О. ГУСЄВ. — ДОНЕЦЬК: ЮГОLВОСТОК, 2011. — 624 С.)
Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки,
прагнення України до інтеграції в Європейський економіч
ний, науковий та інноваційний простір потребує значного
прискорення темпів інноваційної діяльності в країні, поси
лення її впливу на проголошену Президентом України В.Ф.Я
нуковичем модернізацію національної економіки.
Проблема розвитку національної економіки на інновац
ійних засадах потребує розв'язання багатьох складних інсти
туціональних, науковотехнічних, організаційних, соціально
економічних та інших завдань, на які має бути націлена дер
жавна інноваційна політика. Звідси актуалізуються дослід
ження методології формування та реалізації державної інно
ваційної політики, яка має стає визначальним засобом забез
печення виходу України на траєкторію сталого інноваційно
го розвитку.
Саме таким має бути визнано дослідження, відображене у
монографії В.О. Гусєва "Державна інноваційна політика: мето
дологія формування і впровадження", де з позицій розвинено
го автором інституціональносистемного підходу розроблені
теоретикометодологічні засади формування державної інно
ваційної політики на міжнародному, загальнодержавному, га
лузевому, регіональному рівнях, у секторі малого підприємниц
тва, а також управлінські засади її впровадження.
При значній кількості наукових публікацій щодо іннова
ційних перетворень у національній економіці, включаючи
монографії, переважно економічного спрямування, моногра
фія В.О.Гусєва відзначена залученням міждисциплінарних
підходів до розробки теми, логічною послідовністю та сис
темним характером викладання матеріалу, науковою новиз
ною ряду положень.
Розроблений за інституціональносистемним підходом
категоріальнопонятійний апарат, що включає категорії:
"державна інноваційна політика", "інноваційна реструктури
зація", "промислова (галузева) інноваційна система", а також
розкриті та уточненні поняття: "інноваційна діяльність",
"інноваційна культура", "інноваційний процес", "інновація",
"інноваційна сфера діяльності", "інституціональна спро
можність", "національна інноваційна система", "парадигма
сталого інноваційного розвитку" — доцільно застосовувати
як у предметній сфері державної інноваційної політики, так і
в предметних сферах інноваційної економіки, інституціональ
ної економіки, економіки технологічних змін, а також закрі
плення цих термінів у законодавчих актах, що врегульову
ють питання інноваційної діяльності.
У монографії проаналізовано імперативи інноваційного
розвитку національної економіки в контексті досягнення ста
лого розвитку відповідно до принципів сталого розвитку
(sustainable development), які проголошені ООН, і розкрито
поняття "парадигма сталого інноваційного розвитку".
Для цього здійснено співвідношення стану соціальноеко
номічного розвитку України з індикаторами світового роз
витку, проаналізовані фактори гальмування впровадження
інноваційної моделі розвитку в Україні.
Доведено, що єдиним засобом утвердження інноваційної
моделі розвитку національної економіки має виступити ефек
тивна державна інноваційна політика, яка має стати органі
зуючою, регулятивною і спрямовуючою субстанцією суспіль
ства для подальшого розвитку за інноваційним алгоритмом
національної економіки.
На основі авторського визначення державної інновац
ійної політики, наведеного в монографії, як "цілеспрямованої
та скоординованої діяльності органів державної влади за
гальнодержавного, галузевого, регіонального рівнів для
впровадження комплексу заходів, спрямованих на створен
ня системних інституціональних, економічних, аксіологічно
культурних, науковотехнічних та інших засад, а також зап
ровадження відповідних механізмів їх реалізації через залу
чення необхідних інвестиційних, інтелектуальних, інформа
ційних, організаційних та інших ресурсів (як державних, так
і недержавних) для стимулювання генезису інноваційних про
цесів на всіх рівнях та їх поширення в усіх галузях національ
ної економіки, але за умов їх державної підтримки, переваж
но, відповідно до встановлених законодавством пріоритет

них напрямів", розкрито зміст і формат державної інновац
ійної політики як сукупності цілей, пріоритетів, стратегій, що
разом мають розроблятися на основі визначених принципів.
Логічним є розкриття зв'язку державної інноваційної
політики з інвестиційною, інституціональною, науковотех
нічною, освітньою, структурною політикою через формуван
ня їх спільних цілей та завдань.
На теоретикометодологічному рівні обгрунтовано фор
мат та функції національної інноваційної системи, яка вис
тупає одночасно засобом впровадження державної інновац
ійної політики, а розбудова національної інноваційної сис
теми — пріоритетним напрямом формування та проведення
державної інноваційної політики.
Своєчасним виглядає приділення автором уваги форму
ванню в суспільстві інноваційної культури як інституціональ
ного чинника сприйняття суспільством парадигми сталого
інноваційного розвитку, а звідси і відповідного формування
фактора мотивації суб'єктів різних видів діяльності до участі
в інноваційних процесах.
Серед чинників забезпечення генезису та поширення в
національній економіці інноваційних процесів, що є показ
ником результативності впровадження державної інновацій
ної політики, визначальне місце посідає підготовлені в сис
темі вищої освіти високопрофесійні кадри. Таким чином, си
стема вищої освіти має також охоплюватися предметною
сферою державної інноваційної політики.
У монографії аргументовано, що головною метою дер
жавної інноваційної політики у сфері вищої освіти є забез
печення на рівні високих світових стандартів підготовки
фахівців, наукових та науковопедагогічних кадрів, що спро
можні до генерації та адаптації інноваційних прогресивних
технологічних змін, готових включитися до їх пристосуван
ня для потреб суспільства.
Проведений в монографії аналіз державного замовлен
ня доводить, що за теперішніх умов у системі вищої освіти
України не провадиться підготовка фахівців у необхідній
кількості не тільки на перспективу кадрового забезпечення
структурноінноваційної перебудови національної економі
ки, але навіть поточних потреб в інженернотехнічних кад
рах для традиційних індустріальних галузей національного
господарства.
За роки незалежності України співвідношення між фахі
вцями природничотехнічного і гуманітарного профілю
змінилося інверсійно з 80:20 на 20:80. Тому імперативи струк
турних та технологічних змін інноваційного характеру у на
ціональній економіці вимагають переглянути державну пол
ітику у сфері вищої освіти через механізм державного замов
лення на підготовку кадрів ВНЗ.
Заслуговує на увагу те, що у монографії комплексно про
аналізовано механізми державного управління (регулюван
ня) інноваційними процесами, а також структуру та функції
системи державного управління у сфері інноваційної діяль
ності, що разом має забезпечити дію цих механізмів для за
безпечення її інституціональної спроможності щодо реалі
зації ефективної інноваційної політики.
У монографії приділено увагу державному управлінню
ресурсним забезпеченням впровадження державної іннова
ційної політики, де автором розглядається інтелектуальний
капітал України, як один із визначальних чинників та пере
думов інноваційного розвитку, а також як ресурс забезпе
чення впровадження державної інноваційної політики.
Серед наукових публікацій останніх років з дослі
джуваної проблематики монографію вирізняє її інформац
ійнофактологічна насиченість, концентрація уваги на про
блемах інноваційного розвитку, виявлених за результатами
аналізу відповідних реалій національної економіки.
За повнотою розкриття теми наукового дослідження,
докладністю і грунтовністю проведеного аналізу та аргумен
тацією висновків, монографія є актуальним та корисним дос
лідженням і має розглядатися як здобуток галузі науки "Дер
жавне управління", так і практичне керівництво для урядо
вих структур, що здійснюють управління (регуляцію) інно
ваційними процесами.
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