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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сьогодні однією з найбільш актуальних проблем народ�

ного господарства є питання економічно обгрунтованих
тарифів на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії і, відповідно, на послуги централізованого
опалення і постачання гарячої води та створення моделі
функціонування цих тарифів.

На сучасному етапі ці тарифи в середньому покрива�
ють близько 75% собівартості виробництва теплової енергії.
Необхідна модернізація, технічне переоснащення
підприємств теплоенергетики, впровадження енергозбері�
гаючих технологій. На все це потрібні колосальні кошти.
Тому, для збереження підприємств і продовження їх робо�
ти необхідно вивести тарифи на економічно обгрунтований
рівень. Все це обумовлює значущість обраної теми дослід�
ження [18].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Серед вітчизняних авторів, які присвятили свої праці
вказаній проблематиці, доцільно звернути увагу на публі�
кації Б.І. Адамова, В.Н. Амітана, В.В. Дорофієнка,
І.О. Долматова, О.Ю. Кучеренка, О.В. Мазурчака,
В.В. Рибака, Г.М. Семчук, Ю.Є. Хіврича, В.В. Дорошенко та
інших [11, с. 5].

Проте, більшість вчених та практиків акцентує свою
увагу або на зменшення операційних витрат, або на перед�
бачення у тарифах додаткових видатків із метою припинен�
ня функціонування підприємств централізованого вироб�
ництва, транспортування та постачання теплової енергії у
збиток. Проте, відомо, що зменшення витрат призведе до
погіршення рівня якості надання послуг з теплопостачан�
ня. Щодо їх збільшення, то воно спричинить додаткові збит�
ки внаслідок існуючої неплатоспроможності споживачів
теплової енергії. Отже, актуальною залишається стабіліза�
ція існуючих відпускних тарифів на теплову енергію.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ СТАТТІ
Виходячи з цього, метою статті є розробка і впровад�

ження моделі стабілізації існуючих відпускних тарифів на
теплову енергію за рахунок оптимізації використання па�
ливних ресурсів.

Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно по�
ставити та вирішити такі завдання:

— оцінити структуру та динаміку зміни собівартості
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
й відпускних тарифів на її споживання для потреб населен�
ня та комерційних споживачів на прикладі провідних украї�
нських підприємств сфери теплоенергетики;

— здійснити аналіз особливостей цінової політики ос�
новних виробників теплової енергії України;

— обгрунтувати необхідність стабілізації існуючого
рівня собівартості виробництва, транспортування, поста�
чання теплової енергії та відпускних тарифів на її спожи�
вання для населення та комерційних споживачів;

— побудувати математичну модель розрахунку реко�
мендованих нормативних обсягів теплової енергії для на�
селення та комерційних споживачів, які необхідно вироб�
ляти та реалізовувати в межах незмінної собівартості та дію�
чих тарифів з огляду на отримання максимального прибут�
ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найбільшу частку в структурі витрат на виробництво,

транспортування та постачання теплової енергії займають
витрати на паливо (природний газ) — близько 60—70%, на
другому місці знаходиться заробітна плата з відрахування�
ми на соціальні заходи — 15—20%, третє місце займають
витрати на електроенергію — 8—13%. При цьому ціни на
паливо, електроенергію, рівень мінімальної заробітної пла�
ти та розмір відрахувань на соціальні заходи встановлюють�
ся на державному рівні [15].

Проте, можливі й дещо відмінні підходи до розрахунку
собівартості виробництва теплової енергії, як, наприклад,
її структура у Публічного акціонерного товариства (ПАТ)
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"Київенерго". Так, вартість палива складає, як і в класично�
му випадку, майже 70%. Інші 30% собівартості — це випла�
та заробітної плати, що є обов'язковою вимогою законо�
давства (14%), вартість електроенергії, необхідної для ро�
боти обладнання (6%), та інші витрати, пов'язані з відраху�
ваннями податків, ремонтами обладнання, адміністративни�
ми витратами тощо (11%) [14].

ПАТ "Київенерго" здійснює цілу низку заходів для зни�
ження вартості виробництва теплової енергії. Це — не
тільки енергозбереження, але й постійний процес скорочен�
ня адміністративних витрат, проте собівартість теплової
енергії тільки протягом 2010 року зросла на 8% порівняно з
2009 роком, що можна побачити з даних таблиці 1.

Хоча підприємства, що здійснюють діяльність у сфері
виробництва, транспортування і постачання теплової
енергії, відносяться до суб'єктів природних монополій або
суб'єктів, що діють на суміжних ринках [16], представники
ПАТ "Київенерго" стверджують, що собівартість 1 ГКал
теплової енергії для потреб населення, яку виробляє ком�
панія, була й залишається однією з найнижчих в Україні [14].

Виходячи з цього, можна припустити, що ПАТ "Київе�
нерго" в рамках власної цінової політики дотримується
стратегії цінових переваг, тобто встановлює низькі ціни при
достатньо високій якості продукту, що виробляється.

Так, ПАТ "Київенерго" протягом 2010 року знизило
рівень оплати праці і відрахувань на соціальні заходи на 6%.
Однак, незважаючи на спроби знизити окремі статті со�
бівартості виробництва 1 ГКал теплової енергії, ПАТ "Киї�
венерго" змушено регулярно підвищувати тарифи на реалі�
зацію теплової енергії для потреб населення внаслідок
збільшення вартості палива. Так, динаміку зміни відпуск�
них тарифів на 1 ГКал теплової енергії для потреб населен�
ня протягом 2009—2010 років наведено в таблиці 2.

З таблиці 2 можна побачити, що протягом 2010 року
відпускний тариф за 1 ГКал теплової енергії для потреб на�
селення збільшився на 22%.

Це призводить до підвищення заборгованості спожи�
вачів перед компанією. Так, станом на 1 жовтня 2012 року,
борги всіх споживачів за теплову енергію перед ПАТ "Киї�
венерго" становлять 1 млрд 28 млн гривень. Найбільші бор�
ги мають житлово�експлуатаційні компанії (ЖЕК) — 892,4
млн гривень.

Борги житлово�будівельних кооперативів (ЖБК) та об�
'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
становлять 73,8 млн гривень, установ та організацій що
фінансуються з держбюджету, — 17,9 млн гривень, з місько�
го бюджету — 7,8 млн гривень, з районних бюджетів — 16,5
млн гривень, промислових підприємств — 56,8 млн гривень.

Проте, незважаючи на це, ПАТ "Київенерго" впровад�
жує спроби зниження окремих статей собівартості вироб�
ництва теплової енергії, однак, тарифи, за якими компанія
постачає теплову енергію житлово�комунальним підприє�
мствам, покривають витрати на виробництво лише на 53% і,
зокрема, не дають можливості розраховуватися в повному
обсязі за спожитий газ.

Тому, можливо, у рамках цінової політики компанії до�
цільно було б зробити акцент не на зниження собівартості
виробництва 1 ГКал теплової енергії, а на більш раціональ�
не використання паливних ресурсів, як найсуттєвіших вит�
рат у цьому випадку за рахунок їх економії.

Тим більше, якщо звернутися до Закону України "Про
енергозбереження", то "раціональне використання палив�
но�енергетичних ресурсів" — це досягнення максимальної
ефективності використання паливно�енергетичних ресурсів
при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одно�
часному зниженні техногенного впливу на навколишнє при�
родне середовище" [1].

При цьому "економія паливно�енергетичних ресурсів"
— це відносне скорочення витрат паливно�енергетичних ре�
сурсів, що виявляється у зниженні їх питомих витрат на ви�
робництво продукції, виконання робіт і надання послуг вста�
новленої якості [1].

У результаті можна отримати "енергоефективну про�
дукцію", що "забезпечить раціональне використання палив�
но�енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами
використання або виробництва продукції однакового спо�
живчого рівня чи з аналогічними техніко�економічними по�
казниками" [1].

Тому, з метою стабілізації існуючого рівня собівартості
виробництва теплової енергії і, відповідно, існуючих відпус�
кних тарифів, пропонується здійснити математичне моде�
лювання розрахунку рекомендованих нормативних обсягів

виробництва теплової енергії, що матимуть на увазі більш
оптимальне використання паливних ресурсів на прикладі
діяльності ще одного українського виробника теплової
енергії — Комунального підприємства (КП) "Харківські теп�
лові мережі".

Відповідно до Постанови Національної комісії регулю�
вання електроенергетики (НКРЕ) України № 1757 від 14
грудня 2010 "Про встановлення тарифів на теплову енергію
для КП "Харківські теплові мережі", ним затверджено
відповідні тарифи для населення та для комерційних спо�
живачів [6].

З урахуванням роз'яснень НКРЕ України № 499/25/17�
11 від 25.01.2011 КП "Харківські теплові мережі" відкоригу�
вало тарифи на послуги централізованого опалення та по�
стачання гарячої води, що надаються населенню [13].

Загальну інформацію щодо діючих тарифів на теплову
енергію КП "Харківські теплові мережі" можна побачити в
таблиці 3 [17].

З таблиці 3 можна побачити, що тариф на теплову енер�
гію для комерційних споживачів перевищує тариф для на�
селення майже в 3 рази.

При цьому дані щодо собівартості виготовлення 1 ГКал
теплової енергії наведено в таблиці 4 [17].

З таблиці 4 можна побачити, що тариф для комерцій�
них споживачів перевищує тариф для населення в 2 рази
незважаючи на те, що собівартість виробництва теплової
енергії для комерційних споживачів втричі більше, ніж со�
бівартість виробництва теплової енергії для населення. Тоб�
то КП "Харківські теплові мережі" також дотримується
стратегії цінових переваг відповідно до матриці співвідно�
шення "ціна — якість".

Середні витрати палива в натуральному вираженні на
виготовлення 1 ГКал теплової енергії наведено в таблиці 5.

Згідно з постановами НКРЕ України від 28.12.11 № 129
"Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ
для установ та організацій, що фінансуються з державного
і місцевих бюджетів" [3], від 28.12.11 № 130 "Про встанов�
лення граничного рівня ціни на природний газ для промис�
лових споживачів та інших суб'єктів господарювання" [2],
від 30.06.2011 № 1152 "Про затвердження тарифів на транс�
портування природного газу розподільними трубопровода�
ми та постачання природного газу за регульованим тари�
фом для ПАТ "Харківміськгаз" (зі змінами, внесеними по�
становою від 28.12.11 № 169) [8], від 28.12.11 № 131 "Про
встановлення тарифів на транспортування та постачання
природного газу" [7], з 1 жовтня 2011 року підприємством
встановлені нові ціни та тарифи на природний газ, що мож�
на побачити в таблиці 6 [12].

Відповідно, якщо 1000 куб. м природного газу кошту�
ють 3938,08 грн., то 123 куб. м природного газу, що необхідні
для виробництва 1 ГКал теплової енергії, коштуватимуть
484,38 грн.

Згідно з "Умовами та Правилами здійснення під�
приємницької діяльності з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом", акціонерна компанія (АК) "Хар�
ківобленерго" з 1 липня 2011 року ввела роздрібні тарифи
(крім населення) відповідно до постанов Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері елект�

Вартість виробництва теплової 
енергії, грн. / 1 ГКал 2009 рік 2010 рік 

Повна фактична собівартість 258,45 280,76 
в тому числі:   
паливні витрати 169,76 196,58 
матеріальні витрати (без палива) 31,11 32,57 
оплата праці 29,86 28,09 
відрахування (в т.ч. податкові) 
та соціальні заходи

11,17 10,52 

решта витрат 16,55 13,00 

Таблиця 1. Динаміка зміни собівартості виготовлення
1 ГКал теплової енергії для потреб населення ПАТ

"Київенерго" протягом 2009—2010 рр.

Середньовідпускний тариф, грн. / 1 ГКал 2009 рік 2010 рік 
Повна фактична собівартість 148,54 182,11 

Таблиця 2. Динаміка зміни відпускних тарифів 1 ГКал
теплової енергії для потреб населення ПАТ "Київенерго"

протягом 2009—2010 рр.
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роенергетики від 22 січня 2001 № 47 та від 25 червня 2012
№ 812, у розмірі 74,37 коп. за 1 Квт/год. для I класу напру�
ги (35 кВт і більше).

Проте, у відповідності з Постановою НКРЕ України
1233 від 27.09.2012 тариф для виробників теплової енергії
складає 78,69 коп. за 1 кВт/год. [4].

Отже, необхідні 407 КВт електричної енергії для вироб�
ництва 1 ГКал теплової енергії коштуватимуть 320,27 грн.

Виходячи з цього, можна отримати вихідні дані щодо вар�
тості двох основних видів палива, що необхідні для виробниц�
тва 1 ГКал теплової енергії, що можна побачити в таблиці 7.

Якщо припустити, що структура собівартості виробництва
теплової енергії буде еквівалентна класичному випадку, який
описано вище, то доцільно розрахувати на основі даних про за�
гальну собівартість виробництва теплової енергії відповідні суми
цих витрат для населення та для комерційних споживачів. От�
римані результати можна побачити в таблиці 8.

На основі всіх отриманих вище даних доцільно побуду�
вати математичну модель, що відображатиме рекомендовані
нормативні обсяги теплової енергії для населення та комер�
ційних споживачів, які необхідно виробляти та реалізову�
вати в межах існуючої собівартості та діючих тарифів з ог�
ляду на отримання максимального прибутку.

При цьому вихідні дані можна представити в наступно�
му вигляді: знайти значення цільової функції при заданій
системі обмежень.
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де X
1
 — нормативний обсяг теплової енергії для насе�

лення, який необхідно виробляти та реалізовувати в межах
існуючої собівартості, ГКал;

X
2
 — нормативний обсяг теплової енергії для комерц�

ійних споживачів, який необхідно виробляти та реалізову�
вати в межах існуючої собівартості, ГКал;

 Z — цільова функція, що відображає максимальний при�
буток від реалізованих нормативних обсягів теплової енергії
для населення та комерційних споживачів за діючими тари�
фами, грн.

Перше обмеження стосується витрат природного газу
та електричної енергії для виробництва 1 ГКал теплової
енергії для населення. Відповідно, витрати цих двох видів
палива не повинні бути більшими за існуючу загальну со�
бівартість виробництва 1 ГКал теплової енергії для населен�
ня.

Ідентично будується друге обмеження.
Третє обмеження має на увазі те, що загальна середня

вартість природного газу, який витрачається на виробницт�
во 1 ГКал теплової енергії для населення та 1 ГКал теплової
енергії для комерційних споживачів, не повинні перевищу�
вати середньої вартості палива для виробництва 2 ГКал теп�
лової енергії відповідно до розрахованих даних таблиці 7.

Ідентично будується останнє, четверте, обмеження для
загальної середньої вартості електричної енергії.

Отже, побудована математична модель виглядатиме як
класична задача лінійного програмування.

Перевагою методу лінійного програмування є його опе�
ративність у рішенні складних завдань, пов'язаних із безпе�
рервним забезпеченням ресурсами виробничого процесу у
відповідності до поставлених цілей та поточних ситуацій,
що можуть виникнути. Тобто, даний метод ефективно ви�
користовується в рамках завдань, що стосуються динаміки
оперативного управління виробництвом на основі матема�
тичних моделей.

Для вирішення поставленої задачі було вирішено ско�
ристатися програмою Microsoft Excel, яка є частиною про�
грамного пакету Microsoft Office. При цьому в якості інстру�
менту для вирішення задачі було вибрано вбудовану в про�
граму Microsoft Excel процедуру "Пошук рішення" завдяки
спрощеним можливостям, які він надає користувачеві.

Отримані результати рішення задачі наведено в таблиці 9.
У підсумку значення цільової функції складе 1780,37

грн. При цьому значення змінних X1 та X2 будуть дорівню�
вати 1,2 і 1,57 відповідно. Це значить, що існуючої собівар�
тості виробництва 1 ГКал теплової енергії для населення
було б достатньо для виробництва 1,2 ГКал теплової енергії
за умови раціонального використання паливних ресурсів.
Що ж стосується теплової енергії для комерційних спожи�
вачів, то існуюча собівартість її виробництва могла б роз�
раховуватися не на 1 ГКал, а на 1,57 ГКал. Тоді стабільний
прибуток від реалізації рекомендованих нормативних об�
сягів теплової енергії (2,77 ГКал) для населення та комерц�
ійних споживачів буде становити 1780,37 грн.

Таким чином, по�перше, підприємствам�виробникам
теплової енергії слід звернути увагу на можливість і
доцільність більш економного витрачання паливних ресурсів
для виготовлення теплової енергії. Це надасть можливість
отримувати більшу кількість теплової енергії, не змінюючи
собівартість її виробництва і відповідно не змінюючи тари�
фи на її реалізацію.

По�друге, завдяки впровадженню побудованої матема�
тичної моделі, прибуток від реалізації рекомендованих об�
сягів теплової енергії для населення та для комерційних
споживачів буде суттєво більшим, ніж за існуючих умов.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, у результаті проведення даного
дослідження було досягнено його основну мету —
запропоновано модель стабілізації існуючих відпуск�
них тарифів на теплову енергію за рахунок більш ра�
ціонального, безвідходного використання паливних
ресурсів у процесі її виробництва.

Для досягнення поставленої мети в роботі було
поставлено та вирішено наступні завдання.

По�перше, було проаналізовано складові та пове�
дінку собівартості виробництва, транспортування, по�
стачання теплової енергії й відпускних тарифів на її
споживання для потреб населення та комерційних
споживачів у динаміці на прикладі найпотужніших
вітчизняних підприємств�виробників теплової енергії.
У результаті було зроблено висновок, що найсуттєві�
шими в структурі витрат на виробництво, транспор�
тування та постачання теплової енергії є витрати на

Для населення Для комерційних споживачів 
304,03 899,94 

Таблиця 3. Діючі тарифи на теплову енергію
КП "Харківські теплові мережі" за 1 Гкал, грн. станом на

жовтень 2012 р.

Для населення Для комерційних споживачів 
275,15 552,14 

Таблиця 4. Існуюча собівартість виготовлення 1 Гкал
теплової енергії КП "Харківські теплові мережі", грн.

станом на жовтень 2012 р.

Таблиця 5. Середні норми витрат палива
на виробництво 1 ГКал теплової енергії

Вид палива Одиниця виміру Витрати 
Електрична енергія КВт/год. 407 
Природний газ куб. м 123 
Дрова куб. м 0,54 

Таблиця 6. Ціни ПАТ "Харківміськгаз" на природний газ
для установ та організацій, що фінансуються з державного

і місцевих бюджетів, для промислових споживачів
та інших суб'єктів господарювання

Споживачі природного газу (установи та організації, що 
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, 

промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання) 

Вартість,  
грн. за 1000 куб. м. 

без ПДВ 
Ціна газу без ПДВ, грн. 3509,00 
Цільова надбавка в розмірі 2% 70,18 
Тариф на постачання природного газу за регульованим 
тарифом ПАТ «Харківміськгаз» 

53,30 

Загальний тариф транспортування, в т. ч.: 305,60 
– тариф на транспортування природного газу 
розподільними трубопроводами ПАТ »Харківміськгаз» 

100,80 

– тариф на транспортування магістральними 
трубопроводами для ДК «Укртрансгаз» 

204,80 

Всього 3938,08 
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паливо. Це спричиняє необхідність систематичного підви�
щення тарифів на реалізацію теплової енергії для потреб
населення та комерційних споживачів підприємствами сфе�
ри теплоенергетики.

По�друге, було виділено характерні риси цінової пол�
ітики базових представників сфери теплоенергетики краї�
ни. Було відмічено, що з метою активізації виплат за спо�
живання теплової енергії населенням та комерційними
споживачами вітчизняні виробники теплової енергії ви�
користовують у процесі своєї ринкової діяльності стра�
тегію цінових переваг.

По�третє, було сформульовано обгрунтування до�
цільності фіксації поточного рівня собівартості вироб�
ництва, транспортування, постачання теплової енергії
та відпускних тарифів на її споживання для населення
та комерційних споживачів. Необхідність стабілізації
існуючих тарифів на споживання теплової енергії зу�
мовлена тим, що спроби зниження тарифів, за якими
виробники постачають теплову енергію житлово�кому�
нальним підприємствам, призвели до того, що ці тари�
фи покривають витрати на її виробництво лише на 53%
і, зокрема, не дають можливості розраховуватися в по�
вному обсязі за спожитий газ.

По�четверте, було сконструйо�
вано аналітичне забезпечення чи�
сельного визначення оптимальних
нормативних обсягів теплової
енергії для населення та комерцій�
них споживачів, які необхідно ви�
робляти та реалізовувати в межах
існуючої собівартості та використа�
них тарифів із перспективою мак�
симізації прибутку.

Це уможливить у перспективі
вироблення більших обсягів тепло�
вої енергії за рахунок раціонально�
го використання паливних ресурсів, не змінюючи со�
бівартість її виробництва, транспортування і постачання, а
також відпускних тарифів на її споживання для населення
та комерційних споживачів.
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Стаття витрат 
Частка в 
загальній 

собівартості, % 

Сума витрат 
для населення, 

грн. 

Сума витрат для 
комерційних 

споживачів, грн.
Витрати на 
природний газ 

70 192,6 386,5 

Заробітна плата з 
відрахуваннями на 
соціальні заходи 

20 55,03 110,43 

Витрати на 
електричну енергію 

10 27,52 55,21 

Разом 100 275,15 552,14

Таблиця 8. Типова структура собівартості 1 ГКал теплової
енергії

Нормативний обсяг теплової 
енергії для населення, який 
необхідно реалізовувати за 
тарифом 304,03 грн., ГКал 

Нормативний обсяг теплової 
енергії для комерційних 

споживачів, який необхідно 
реалізовувати за тарифом  

899,94 грн., ГКал 

Можливий максимальний 
прибуток від реалізації 

нормативних обсягів теплової 
енергії для населення та 

комерційних споживачів, грн. 
1,2 1,57 1780,37 

Таблиця 9. Рекомендовані оптимальні нормативи для виробництва та реалізації
теплової енергії в межах існуючої собівартості та можливий прибуток від

реалізації теплової енергії при діючих тарифах

Таблиця 7. Середня вартість палива для виробництва
1 ГКал теплової енергії

Вид палива Одиниця виміру Вартість, грн. 
Електрична енергія КВт/год. 320,27 
Природний газ куб. м 484,38 
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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение энергетической безопасности Украи�

ны — одна из самых острых проблем сегодняшнего дня.
Одним из средств ее решения является диверсификация
энергетических потоков. Правительство ставит перед
собой задачу уменьшить энергозависимость страны от
одного поставщика по основным энергоресурсам (нефть
и газ). Подтверждением этому является принятие
"Энергетической стратегии Украины на период до 2030
года".

К практической реализации стратегии можно отне�
сти организацию тендера на приобретение инженерных
услуг "з розробки техніко�економічного обгрунтуван�
ня Національного проекту "LNG�термінал" — морський
термінал з приймання скрапленого природного газу" [1].

По итогам проведенного тендера испанская компа�
ния Socoin, входящая в группу Gas Natural Fenosa, дол�
жна предоставить технико�экономическое обоснование
проекта уже к середине марта 2012 г. Стоимость терми�
нала предположительно будет составлять 1 млрд долл.
США.

УДК 656.614.3.073+629.543

Л. Л. Николаева,
д. э. н., профессор, ОНМА "Одесская национальная морская академия"
В. В. Смолец,
ст. преподаватель, ОНМА "Одесская национальная морская академия"

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРИРОДНОГО ГАЗА

ANALYZE OF NATURAL GAS TRANSPORTATION METHODS

Статья посвящена решению проблемы выбора оптимального способа доставки природного газа в Ук?

раину и особенностям формирования транспортной составляющей цены доставки. Выполнен сравни?

тельный анализ способов транспортировки природного газа с обоснованием целесообразности выбора

вида транспорта.

The article is devoted to the problem of choosing the optimal method of delivery of natural gas to Ukraine

and specific of formation of the transport component in shipping costs. A comparative analysis of the methods of

transportation of natural gas from the substantiation of expediency choice of transport has done.
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Испанские компании обладают достаточно серьез�
ным опытом по транспортировке сжиженного газа и
по строительству терминалов. Испания имеет 17 рега�
зификационных терминалов, является первой страной
в Европе по использованию сжиженного природного
газа.

Обеспечение необходимых объемов природного
газа для Украины является самой актуальной задачей.
Альтернативными партнерами поставок природного
газа в Украину могут стать Катар, Алжир, Ливия, Еги�
пет, ОАЭ, а также Азербайджан, Туркменистан и Иран.

Необходимо выделить Азербайджан и Иран как
потенциальных импортеров, так как существует мемо�
рандум между Украиной и Азербайджаном про готов�
ность поставлять 5 млрд куб. м. природного газа в год.
А также нужно учесть уже существующие партнерские
отношения по транспортировке азербайджанской не�
фти сорта "Айзери лайт" с использованием трубопро�
вода Одесса�Броды. Иран необходимо рассматривать
потому, что запасы природного газа в этой стране яв�
ляются наибольшими в мире.
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Исходя из геополитического положения для Укра�
ины стратегическими партнерами должны быть Грузия
и Турция, так как поставки Азербайджанского и Иран�
ского газа могут проходить транзитом по их террито�
рии.

Природный газ можно транспортировать по трубо�
проводу и с использованием специализированных су�
дов.

Для перевозки на специализированных судах при�
родный газ искусственно охлаждается до �160°C, для пе�
рехода в жидкое состояние, что уменьшает объем в 600
раз. При доставке в порт назначения сжиженный при�
родный газ преобразуется в газообразное состояние на
борту судна, если оно оснащено регазификационной ус�
тановкой, или на специальных регазификационных тер�
миналах.

Для получения необходимых объемов газа Украине
необходимы танкера грузовместимостью от 125000 до
155000 м. куб., причем стоимость каждого танкера за�
висит от наличия на борту регазификационной установ�
ки и может составлять до 260 млн долл. США. Извест�
но, что стоимость регазификации составляет 40% от ко�
нечной цены газа.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Для поставки сжиженного газа Украине не обя�

зательно иметь свой собственный флот, хотя все ус�
ловия для этого имеются. На мировом фрахтовом
рынке эти суда выделяются в специализированую
секцию танкеров�газовозов. При этом исторически
сложилась, что данная секция фрахтового рынка
являлась долгое время закрытой, монополизиро�
ванной нефтегазовыми корпорациями. Поэтому
договоры морской перевозки в этой секции фрах�
тового рынка основываются на долгосрочных кон�
трактах.

Но в последнее время рынок СПГ значительно из�
менился и становится более открытым. На это влияет
спрос и предложение новых участников, выходящих
на этот рынок. Пример этому — планы на строитель�
ство терминала в порту Южный. Вследствие чего СПГ,
который продавался ранее на основе долгосрочных
контрактов, переходит на спотовый фрахтовый ры�
нок.

Перевозка СПГ обычно осуществляется на базис�
ных условиях Инкотермс 2000 [3; 4]:

1) FOB (Free on Board) — свободно на борту судна в
указанном порту отгрузки;

2) CIF (Cost Insurance Freight) — стоимость страхо�
вания и фрахт в указанный порт назначения;

3) DES (Delivery Ex�ship) — поставлено с судна в порт
назначения.

Так как Украина пока не имеет собственного
флота, она может осуществлять поставки на бази�
сах DES. По данному условию продавец осуществ�
ляет доставку, когда СПГ, не прошедший таможен�
ную очистку на импорт, предоставлен в распоряже�
ние покупателя на борт судна в указанном порту на�
значения. Все расходы и риски по доставке товара в
указанный порт назначения до момента его разгруз�
ки несет продавец [3]. Практика доставки СПГ на
этом базисе широко распространена в Индии и Япо�
нии.

Также Украина имеет мольную газотранспорт�
ную систему, которая требует инвестиций для мо�
дернизации, что в свою очередь приведет к увели�
чению пропускной способности. Газотранспортная
система Украины — это желаемый объект для ин�
вестиций со стороны крупнейших нефтегазовых
корпораций.

Перед Украиной становится проблема выбора спо�
соба поставки газа: трубопровод и судно. Оценка ос�
новных двух способов транспортировки газа зависит от
многих факторов. Таким образом возникает необходи�

мость в разработке инструмента для сравнительного
анализа и практического применения и решения данной
проблемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время соотношение цены транспорти�

ровки природного газа в сжиженном состоянии на спе�
циализированных судах и с использованием трубопро�
водного транспорта изменилось. Так десять лет назад в
газовой индустрии было актуальным утверждение, что
СПГ является более экономичным, когда расстояние
перевозки составляет более, чем 4000 км. Развитие тех�
нологий и конкуренция на рынке энергоресурсов, а так�
же эффект масштаба, повысили уровень конкурентос�
пособности СПГ.

 На рисунке 1 представлена блок�схема расчета
цены газа с учетом добавочной стоимости при пере�
возке его на специализированном судне. Основные со�
ставляющие стоимости газа — цена газа на месторож�
дении, расходы на сжижение, транспортировку и ре�
газификацию.

Существуют факторы, которые свойственны толь�
ко данному виду транспортировки и влияют на форми�
рование расходов:

— запасы газа (определяются из расчета необходи�
мого объема для удовлетворения потребителей);

— основной размер СПГ танков;
— грузовместимость и скорость судна;
— особенности порта и терминала (скорость обра�

ботки судна в порту, обычно в танкерной практике —
24 часа);

— периодичность докования судна.
Расчет капитальных затрат и эксплуатационных рас�

ходов формируется на основе данных о необходимом
размере емкостей для хранения СПГ, количества рей�
сов, необходимых для обеспечения объемов поставок
газа, а также количества судов.

Денежный поток рассчитывается на основе необхо�
димых капитальных затрат и эксплуатационных расхо�

Рис. 1. Ценообразование средней добавочной стоимости
доставки газа при транспортировке на

специализированном судне
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дов для последующего определения добавочной стоимо�
сти газа, которая выражается — доллар за термальную
единицу.

Из алгоритма расчета цены газа при доставке по
трубопроводу, представленному на рисунке 2, вид�
но, что конечная стоимость состоит из цены газа,
трубопроводов, компрессорных подстанций. По тру�
бопроводу газ подается под определенным давлени�
ем. Для его поддержания необходимо устанавливать
через определенные расстояния компрессорные ус�
тановки. Цена трубопровода за 1 км зависит от слож�
ности его установки, номинального диаметра, тол�
щина трубы колеблется в пределах 18—80 долл.
США. Стоимость компрессорных установок зависит
от мощности.

Для определения номинального диаметра трубо�

провода и выбора необходимого давления необ�
ходимо произвести расчет газового потока. В
гидравлике газовых трубопроводов применяют�
ся несколько уравнений для расчета газового
потока: Панхэндл A (Panhandl A), Панхэндл В
(Panhandle В), Веймута (Weymouth) [6, 7]. Отли�
чие уравнений заключается в разных коэффици�
енах сопротивления. При транспортировке газа
по трубам преодолеваются гидравлические со�
противления, на что тратятся определенные
энергетические затраты.

Конечным результатом двух блок�схем будет оп�
ределение средней добавочной стоимости (AIC) газа
в зависимости от способа доставки.

AIC = NPV 
(Стоимость проекта)

 / NPV 
(Объем продаж газа)

,
где
NPV 

(Стоимость проекта)
 — чистый дисконтированный

доход проекта;
NPV 

(Объем продаж газа)
 — чистый дисконтированный

доход от продаж газа.

На рисунке 3 представлен сравнительный анализ
двух способов доставки природного газа. Место пе�
ресечения функций будет показывать расстояние, на
котором средняя добавочная цена газа за термаль�
ную единицу будет одинаковой как при доставке по
трубопроводу, так и на специализированном судне.

ВЫВОДЫ
На мировом газовом рыке доля природного сжи�

женного газа постоянно увеличивается. Это тенден�
ция делает рынок из закрытого рынка — открытый,
что в свою очередь открывает возможности появле�
ния новых игроков.

Для Украины поставки газа в сжиженном состо�
янии могут стать хорошим способом диверсификации
энергоресурсов. Главным условием для привлечения
инвестиций должно стать обеспечение деловой и ста�
бильной политики страны.

При выборе поставщика газа была разработана ме�
тодика ценообразования средней добавочной стоимос�
ти доставки газа по трубопроводу и на специализиро�
ванном судне. Также сформулированы основные со�
ставляющее транспортировки, которые влияют на цену
проекта.

Разработана методика выбора оптимального спосо�
ба доставки в зависимости от расстояния.
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Рис. 2. Ценообразование средней добавочной стоимости
доставки газа при транспортировке

по трубопроводу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції розвитку економічних процесів доводять,

що інформація пронизує практично всі сфери економі�
ки. У зв'язку з цим розгляд питання інформаційної взає�
модії економічних суб'єктів не буде повним без дослід�
ження інформаційних технологій. Їхнє застосування
безпосередньо впливає на викривлення інформаційно�
го поля та на розповсюдження і передачу інформації як
у просторі, так і в часі. У сучасному інформаційному
суспільстві несанкціоноване проникнення до інформа�
ційних ресурсів є одним із найпоширеніших злочинів.
Інформація проникає в усі напрями діяльності держа�
ви, суспільства, громадянина. Отже, як держава, так і
окремі підприємства чи організації приділяють значну
увагу забезпеченню належного захисту відповідних
інформаційних систем. У суспільстві все більше набува�
ють значення інформаційно�комунікаційні технології,
що лежать в основі багатьох управлінських, соціальних
процесів. Подібні технології відіграють значну роль в
єдиних системах енергопостачання, системах руху по�
вітряним і залізничним транспортом. При проектуванні
інформаційно�комунікаційних технологій необхідно
враховувати фактор ризику і докладати зусиль для його
мінімізації, або, інакше, забезпечити безпеку ІКТ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій вітчизняній та зарубіжній економічній

літературі є значна кількість робіт, присвячених дослі�
дженню проблем інформації, інформаційних ресурсів і
інформаційно�комунікаційних технологій та їхній ролі
в економічних процесах [3; 6; 12]. Однак у зв'язку з тим,
що в їхньому висвітленні прослідковується багато не�
визначеностей та неузгодженостей, що певною мірою
обумовлює актуальність їхнього детального досліджен�
ня, ці питання є досить новими і одночасно з цим вони
наділені великою динамікою розвитку.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження питання підвищення

ефективності суспільного виробництва через інфор�
маційні та інформаційно�комунікаційні технології як
одного із головних факторів впливу.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У нинішніх умова все більшу роль в економічному

розвитку суспільства і функціонуванні підприємств
відіграють інформаційно�комунікаційні технології
(ІКТ). З появою нових інформаційних технологій, зас�
нованих на широкому впровадженні засобів обчислю�
вальної техніки, зв'язку, систем телекомунікацій, інфор�
мація стає постійним і необхідним атрибутом забезпе�
чення діяльності держави, юридичних осіб, громадсь�
ких об'єднань. Інформаційно�комунікаційні технології
в державних установах вже стали частиною повсякден�
ного життя. Як наслідок, нормальне життя суспільства
все більш залежить від правильності функціонування
інформаційно�комунікаційних технологій. Більш того,
вони стають найважливішим об'єктом для атаки з боку
сил, ворожих для суспільства (або окремої держави).
Інформаційна сфера стає не тільки однією з найважли�
віших сфер міжнародного співробітництва, але й об'єк�
том суперництва.

В останнє десятиріччя в найрозвиненіших країнах
управління виробництвом переводиться на творчі інфор�
маційні технології нового вищого рівня. Вони охоплю�
ють новий інформаційний цикл — напрацювання інфор�
мації, її передачу, переробку використання для перетво�
рення об'єкта, досягнення нових вищих цілей [12].
Підсистема інформаційної системи управління підприє�
мством покликана підвищувати рівень і авторитет авто�
матизованих систем організаційного управління [3].

Інформаційний вплив на державу, суспільство, гро�
мадянина зараз більш ефективний, ніж політичний, еко�
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номічний і навіть воєнний. Країни з більш розвиненою
інформаційною інфраструктурою, встановлюючи тех�
нологічні стандарти й надаючи покупцям свої ресурси,
визначають умови формування і діяльності інформац�
ійних структур в інших країнах, суттєво впливають на
розвиток їхніх інформаційних сфер [4].

Серед основних тенденцій розвитку сучасних інфор�
маційних технологій можна виділити такі: створення
єдиного об'єднаного інформаційного середовища; мож�
ливості доступу до зовнішніх джерел інформації; впро�
вадження інтелектуальних творчих засобів обробки
інформації; конвергенція та інтеграція спеціалізованих
інформаційних систем [1].

При розгляді визначення інформаційно�комунікац�
ійних технологій слід зазначити, що інформаційні тех�
нології і телекомунікації в загальному розумінні — це
просто передача інформації, невід'ємні один від одного.

Ряд вчених, авторів наукових праць під інформаційною
технологією розуміють всю "сукупність форм, методів, за�
собів автоматизації інформаційної діяльності в різних сфе�
рах та, в першу чергу, в організаційному управлінні" [4; 5].
При цьому вони обмежуються лише питаннями автомати�
зації управління, планування та проектування.

У своїх дослідженнях У. Макгован визначає інфор�
маційні технології як "обчислювальні можливості, по�
множені на електронні бази даних і пов'язані воєдино
передовими телекомунікаційними системами" [5]. Виз�
начення інформаційно�комунікаційних технологій в
інших виданнях наводиться "як використання обчислю�
вальної техніки і систем зв'язку для створення, збору,
передачі, зберігання та обробки інформації для всіх
сфер суспільного життя" [11]. Необхідно зазначити, що
у наведених авторів є переваги в тому, що вони розши�
рили поняття ІКТ, віднесли його до усіх сфер суспіль�
ного життя. Розглядаючи наукові праці дослідників цьо�
го питання, можна стверджувати, що вони [8] ввели по�
няття ІКТ та виділяють такі базові технології: техноло�
гія мікроелектронних компонентів, технологія забезпе�
чення; технологія програмного забезпечення; техноло�
гія комунікацій. Але, аналізуючи наведений перелік тех�
нологій, необхідно додати, що таке визначення вба�
чається нам достатньо вузьким та обмеженим, а трак�
тування дещо обмеженим у двоякому розумінні: в істо�
ричному плані ІКТ розглядаються як явище, характер�
не лише для нинішнього рівня розвитку людської циві�
лізації; ІКТ засновуються на досягненнях техніки та не
враховують її подальший можливий розвиток у часі, ІКТ
як явище є кон'юнктурним.

З цих причин вони не розкривають всієї суті цієї еко�
номічної категорії, що необхідно для більш повного
розуміння питань сучасного економічного розвитку.
Визначення ІКТ як технологій, орієнтованих на отри�
мання, обробку і розповсюдження (передачу) інфор�
мацій [8] у нашому розумінні є більш адекватним. Про�
аналізувавши певну частину наукових джерел, можна
зробити висновок: у цілому інформаційно�комунікаційні
технології можна визначити як сукупність методів і
принципів, що лежать в основі збору, обробки, передачі,
зберігання і представлення інформації у всіх сферах
людської діяльності.

У вищенаведеному визначенні під інформацією ро�
зуміється ідеальна інформація, матеріалізована у різні
форми вторинної. Треба наголосити, що під передачею
розуміється не лише передача у просторі, але й в часі, у
силу того, що інформація нерозривно пов'язана з пам'ят�
тю, а носій інформації (пам'ять) завжди переміщається
в часі. Інформаційно�комунікаційні технології відігра�
ють подвійну роль.

1. Вони відповідальні за передачу між людьми опе�
ративної інформації, необхідної для здійснення ними
поточної діяльності.

2. На ІКТ покладено завдання передачі інформації
в часі, тобто вони відповідальні за передачу тієї форми
інформації, яка зветься знаннями.

У відповідності до цієї подвійної функції і вияв�
ляється подвійна функція взаємодії ІКТ з людським сус�
пільством та, відповідно, з економіку в цілому. Подвій�
ність полягає в наступному.

По�перше, це взаємодія на речовинні фактори сус�
пільного виробництва, але не прямо, а через людину,
через особистий фактор виробничих сил.

По�друге, це вплив на швидкість та обсяги інфор�
мації, що передається між людьми в процесі взаємодій,
у тому числі й економічних.

ІКТ, у свою чергу, об'єднують у собі дві протилеж�
ності: накопичення (зберігання) інформації; розповсюд�
ження (передача) інформації. Ці протилежності одно�
часно перебувають у нерозривній єдності, оскільки збе�
рігання інформації — це її передача, як мінімум, в часі,
а інша інформація перед тим, як буде передана куди�не�
будь, має бути збережена на носіях, а при передачі у
просторі вона також передається в часі. Та сторона ІКТ,
яка пов'язана з передачею інформації у просторі, в ос�
новній своїй масі домінує у стосунках між людьми і,
відповідно, буде мати суттєві переваги при економічній
взаємодії суб'єктів господарювання. ІКТ проявляють
себе в економічних відносинах: у передачах інформації
між суб'єктами цих відносин, у вирівнюванні або ство�
ренні викривлення економічного інформаційного поля.

Можна також додати, що інформацією, яка цирку�
лює між суб'єктами цих відносин, є насамперед опера�
тивна інформація. Інтенсифікації економічної взаємодії
сприятиме розвиток тієї сторони ІКТ, яка є відповідаль�
ною за передачу інформації в просторі, вдосконалення
її методів, способів. Вплив цієї сторони ІКТ виявить пе�
реваги передусім у сферах розподілу, обміну та спожи�
вання, менше торкаючись безпосередньо виробництва.

На виробничі сили суспільства впливає інша сторона
ІКТ, пов'язана з накопиченням (зберіганням) інформації.
Розвиток цієї сторони ІКТ впливає, насамперед, на
швидкість накопичення знань. Такий аспект ІКТ стосуєть�
ся саме основи матеріального виробництва — безпосе�
реднє виробництво, тобто впливає на розвиток виробни�
чих сил суспільства. У зв'язку з цим, виникає необхідність
визначеного перегляду такого фактора, що характеризує
суспільний розвиток як ступінь розвитку ІКТ.

У розвитку виробничих сил і економічних відносин,
де ставиться питання розгляду такого фактора, який ха�
рактеризує суспільний розвиток як ступінь розвитку ІКТ,
виникає необхідність перегляду ролі і значення ІКТ. Фак�
тором, що не просто характеризує рівень виробничих сил
в суспільстві, а й пронизує всю структуру суспільного
розвитку, є ступінь розвитку ІКТ. ІКТ виступають од�
ним з основних факторів розвитку суспільства, оскільки
відповідають за взаємодію людей між собою.

Накопичення знань і розвитку виробничих сил сусп�
ільства перебувають у певній залежності від суспільного
життя, заснованого на способах збору, обробки, зберіган�
ня і передачі інформації від одного індивіда до іншого.

Інформаційно�комунікаційні технології лежать в
основі розвитку виробничих сил і одночасно з цим ви�
робничі сили є рушієм розвитку ІКТ, але при цьому ос�
танні є більш первинними для матеріальної сторони ви�
робничих сил. З цього приводу можна сказати, що ІКТ
— це глибинний фактор розвитку виробничих сил.

Необхідно зазначити: ІКТ впливає на економічні
відносини, їхню інтенсивність, оскільки безпосередньо
вони відбивають взаємодію людей між собою. Одночас�
но це суто загальна категорія, адже вона пронизує не
лише сукупність матеріально�економічних відносин, але
й інші суспільні відносини. Таким чином, можна ствер�
джувати, що ІКТ виступають фундаментальною осно�
вою життя суспільства, безпосередньо впливаючи як на
виробничі сили, так і на розвиток економічних відно�
син, а також і на інші сфери суспільного життя, отри�
муючи активний зворотний вплив.

Очевидно, що саме ІКТ характеризують людське
суспільство на всіх етапах його розвитку, а лише на су�
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часному етапі стають основою всього суспільства та
набувають у порівнянні з минулими періодами принци�
пово нового якісного рівня. Також можна говорити про
інформаційно�комунікаційний підхід до розвитку еко�
номіки, не відкидаючи при цьому інформаційний і циві�
лізаційний підхід.

Розглядаючи їхній вплив на накопичення структур�
ної інформації і, як наслідок, на виробничі сили сусп�
ільства, на інтенсифікацію виробничих відносин, у чому
і визначається подвійність ІКТ, можна спостерігати
інформаційно�комунікаційний підхід. Доцільним вба�
чається виділення двох векторів впливу на суспільний
розвиток ІКТ у відповідності до вищенаведеної под�
війності останніх — це структурний вектор, що описує
вплив тієї сторони ІКТ, яка відповідальна за накопичен�
ня структурної інформації (знань) у суспільстві та опе�
ративний вектор, що описує вплив тієї сторони ІКТ, яка
впливає на циркуляцію оперативної інформації в
суспільстві.

Характерною особливістю структурного вектора
впливу ІКТ є те, що можна виділити таку тенденцію:
перехід ІКТ, відповідальних за накопичення (зберіган�
ня) на новий якісний рівень, у подальшому супровод�
жується переходом виробничих сил на новий якісний
рівень. Необхідно додати, що вплив структурного век�
тора ІКТ прослідковується насамперед на матеріальну
сторону виробничих сил, при цьому вплив є не прямим,
а опосередкованим через людину. У сфері взаємодії еко�
номічних суб'єктів та, в першу чергу, у сфері оборот�
ності прослідковується вплив оперативного вектора
ІКТ.

На інтенсифікацію цієї взаємодії суттєво вплинув
якісний скачок у технології ІКТ оперативного векто�
ра. Можна навести такий приклад: поява писемності
відкрила можливість організації територіально поши�
рених держав, а поява телефонного та радіозв'язку
вплинула на формування монополій. Розвитку транс�
національних корпорацій, великих холдингів, а також
інтернаціоналізації господарського життя сприяла
поява та розвиток електронних комунікацій. Дослід�
жуючи наукові праці з цього питання, необхідно
відмітити, що телекомунікації певним чином зумовлю�
ють ефективність багатьох інших секторів економіки,
наприклад, банківської справи, пасажирських та ван�
тажних перевезень. Отже, сьогодні відбувається пере�
творення інформації в товар та створення міжнарод�
ного інформаційного ринку [9].

Останніми роками пройшли одночасно дві якісні
зміни векторів ІКТ — як структурного, так і оператив�
ного. Накопичення структурної інформації підійшло до
межі якісних змін як з боку пізнання суспільства, так і з
боку пізнання природи. У суспільстві це є причиною
істотних змін, отже, можна констатувати перехід на но�
вий рівень цивілізації — інформаційно�комп'ютерний.

Характерною ознакою переходу суспільства до
нової суспільно�економічної формації є становлення
інформаційного суспільства, зміни, що відбуваються в
соціальному житті, просування до послідовного госпо�
дарювання. Все це викликає утруднення при економіч�
ному аналізі процесів, що відбуваються.

ВИСНОВКИ
Спостереження за розвитком інформаційно�кому�

нікаційних технологій та проведення аналізу розвитку
ІКТ лежить в основі довгострокового прогнозування
розвитку суспільства. У відповідності до концепції цик�
лічної динаміки та інноватики основними факторами
економічного зростання стали відповідні технологічні
уклади.

Прогнозуючи розвиток перспективного укладу,
можна застосувати відповідні дії з оптимального роз�
витку економіки.

У суспільстві можуть відбуватися великі техно�
логічні зрушення при розвитку відповідних ІКТ,

отже, прогнозуючи розвиток тих чи інших ІКТ, мож�
на передбачити можливі піднесення в економіці.
Немає необхідності розглядати, завдяки якій техно�
логії відбуватиметься підйом. Достатньо спрогнозу�
вати можливий розвиток ІКТ, а уже за їхнім розвит�
ком безпосередньо будуть проходити структурні
зміни в економіці. Таким чином, можна зробити вис�
новки.

Аналізуючи вплив ІКТ на розвиток суспільства та
економічні відносини, можна виділити два вектори:
структурного та оперативного впливу.

До різкої інтенсифікації процесів накопичення
структурної інфо�рмації в суспільстві та змін виробни�
чих сил, які ведуть до зміни техніко�економічних ук�
ладів, призводять до якісних змін першого.

До інтенсифікації взаємодії економічних агентів,
насамперед, у сфері обігу, призводять якісні зміни дру�
гого.

Оснащення інформаційними та комунікаційними
технологіями має упроваджуватися та вдосконалюва�
тися на кожному господарюючому суб'єкті, оскільки
таке оснащення дозволяє економити управлінські та
інші витрати, значно підвищує ефективність проектно�
конструкторських робіт, забезпечує ефективне плану�
вання, підвищуючи потенціал виробництва. У той же час
впровадження інформаційних систем через інформа�
ційно�комунікаційні технології, як правило, призводить
до синергетичного ефекту в успішній діяльності органі�
зацій завдяки підвищенню ефективності управління,
викликаною конвергенцією використаних інформацій�
них технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ситуації рецесії, дорогих енергоресурсів та заго�

стрення конкуренції, під впливом глобалізаційних про�
цесів у національній економіці, на усіх ринках позиціо�
нування вітчизняних підприємств чи не єдиним спосо�
бом забезпечення їх конкурентоспроможності та кон�
курентостійкості є нововведення або інновації, а відтак
і система управління інноваційними процесами і, зок�
рема, такий її ключовий елемент як стратегія інновацій,
яка, у нашому розумінні, визначає напрям, логіки дій по
створенню, розвитку і закріпленню конкурентних пе�
реваг підприємства, його високої конкурентоспромож�
ності на основі інновацій.

Це обумовлено тим, що в сучасних умовах обме�
жених ресурсів, загострення конкуренції, динамічної
зміни смаків споживачів та технологій під впливом
НТП, глобалізації та прояву тенденцій до посткризо�
вої рецесії в глобальних масштабах тощо, альтернативі
спрямування обмежених ресурсів на використання
інновацій для досягнення стратегічної конкурентної
переваги як на рівні підприємств, так і на рівні країн
немає. І це тоді, коли для сучасних країн [10],
підприємств та їх бізнесу можливі для вибору чотири
альтернативи загальної логіки конкурентної поведін�
ки, тобто альтернативи конкурентних стратегій на ос�
нові: а) дешевих ресурсів — факторів виробництва
(природних ресурсів та робочої сили); б) інвестицій; в)
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інновацій; г) накопиченого багатства (ресурсів). Але
економічного домінування досягають лише ті з них, які
конкурують на основі інновацій. А відтак, використан�
ня інновацій для досягнення стратегічної конкурент�
ної переваги має стати пріоритетним напрямом стра�
тегії і тактики будь�якого сучасного підприємства та
імперативом у роботі їх менеджменту. При цьому,
підприємствам, окрім власне інвестування коштів у ве�
ликих розмірах у інноваційну діяльність, треба, насам�
перед, визначити напрями та логіку і, відповідно до них,
забезпечити ефективне використання цих коштів. А це
можна зробити лише на основі й у відповідності до
найбільш адекватної стратегії інновацій, яка вказува�
тиме основні напрями та рівень пропонування інно�
вацій щодо кожного напряму бізнесу підприємства,
щодо формуючих їх бізнес�процесів (ланок ланцюжка
формування вартості) та щодо складових�факторів ос�
танніх, які (напрями та рівні пропонування інновацій)
своєю чергою мають визначатися згідно критерію рівня
їх віддачі щодо зростання обсягів виробництва та про�
дажу, прибутків, частки ринку тощо. Оскільки, як по�
казує практика і проведені дослідження зокрема, аме�
риканським науковцем, професором Масачусетського
університету Грехемом Морби [18, с. 20—24], прибут�
ковість виробництва, бізнесу та підприємства залежить
не стільки від абсолютних затрат на НДДКР (основи
інновацій), як від забезпечення їх ефективного вико�
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ристання згідно із обраною найбільш раціональною
стратегією довгострокового наукового та технологіч�
ного розвитку. Відтак, питання ідентифікації та вибо�
ру адекватної інноваційної стратегії для конкретного
підприємства в певній ситуації (детермінованій за його
соціально�економічними та інноваційними цілями і їх
конкретними завданнями, з одного боку, та парамет�
рами чинників інноваційного розвитку, і у першу чер�
гу, таких специфічних, як науково�технічний кадровий
потенціал, стан дослідно�експериментальної бази, стан
нематеріальних активів та наявність доробку у вигляді
результатів вже виконаних науково�дослідних та дос�
лідно�конструкторських робіт (НДДКР), структура
продукції, що виробляється із врахуванням частки рин�
ку і стадій життєвого циклу (ЖЦ), наявність загроз
технологічного та функціонального заміщення тощо,
з іншого), є ключовим завданням стратегічного управ�
ління підприємством загалом, та його інноваційними
діяльністю і розвитком зокрема, у межах складної си�
стеми забезпечення його конкурентоспроможності в
динамічному ринковому середовищі.

Проблемі управління стратегічним та інноваційним
розвитком підприємств присвячено праці багатьох за�
кордонних та вітчизняних науковців. Серед закордон�
них науковців, що займалися цією проблемою, варто
відзначити І. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, К. Фрі�
мена, Й. Шумпетера, І. Роджерса, Ф. Ніксона, Р. Кап�
лана, Д. Нортона, Б. Санто, Дж. Стрікленда, Б. Твисса,
А. Томпсона, В. Аньшина, О. Виханского, Р. Фатхутди�
нова та інших.

Значний внесок у розробку проблеми управління
стратегічним та інноваційним розвитком підприємств
зробили й вітчизняні науковці: Л. Антонюк, Ю. Бажал,
О. Василенко, А. Гриньов, С. Ілляшенко, Л. Нейкова, О.
Кузьмін, І. Павленко, А. Пересада, В. Стадник, Д. Чере�
ваньов, Н. Чухрай, В. Чубай, В. Федоренко, В. Шматько
та інші.

Однак, широкий спектр питань, які стосуються
змісту та шляхів удосконалення управління інновац�
ійною діяльністю підприємств у стратегічному кон�
тексті їх функціонування та розвитку ще недостат�
ньо досліджені, вивчені та з'ясовані. Зокрема, це пи�
тання щодо визначення та позиціонування інновац�
ійної стратегії як засобу в межах системи і механізму
забезпечення конкурентоспроможності підприєм�
ства; питання її (стратегії інновацій) змісту, форму�
вання, представлення (візуалізації, зображення) та
реалізації; питання визначення, оголошення і органі�
зації реалізації (втілення в практику бізнесу підприє�
мства) та управління інноваціями на підприємстві за
допомогою збалансованих портфелів інноваційних
стратегій; питання методики оцінки стратегічного
інноваційного потенціалу підприємства; питання фор�
мування збалансованих портфелів інноваційних стра�
тегій та ефективної системи управління інноваційним
розвитком підприємства на їх основі; питання фор�
мування конкурентостійких бізнес�моделей на основі
інновацій тощо. Все це обумовлює необхідність та
актуальність нашого дослідження. Деякі із цих питань
було розглянуто нами в попередніх публікаціях із
даної проблематики.

 Метою ж цієї розвідки є дослідження стратегіч�
них альтернатив загальної та вузько�функціональної
інноваційної поведінки підприємства та формування
портфеля інноваційних стратегій підприємства на їх
основі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Забезпечити конкурентну перевагу підприємства
можливо або на основі стратегії1 мінімальних витрат,
або на підставі стратегії диференціації за різними пара�
метрами (що визначається засобами диференціації), або
за логікою оптимізації витрат, або на основі стратегії
упередження (створення інноваційної цінності) у гло�
бальному чи сфокусованому діапазоні діяльності.

В їх контексті, в якості інноваційних, для певного
підприємства, засобів/стратегій2 забезпечення конку�
рентоспроможності можна запропонувати такі стра�
тегічні альтернативи (СА):

— за напрямом мінімізації витрат:
а) підвищення ефективності управління внутрішнім

ланцюжком вартості шляхом інноваційного вдоскона�
лення бізнес�моделі підприємства і використання ре�
зервів�альтернатив зниження витрат в окремих її лан�
ках (тобто в окремих ланках ланцюжка вартості під�
приємства), закладених, зокрема, в (розглядаються нами
як альтернативи):

— масштабах виробництва;
— повнішому завантаженні виробничих потужнос�

тей;
— накопиченому досвіді, економії від організації

придбання ключових ресурсів, враховуючи можливості
найму дешевої робочої сили, економію на крупних за
обсягом закупівлях партій матеріалів, сировини, регіо�
нальних відмінностях за окремими статтями витрат
тощо;

— використанні зв'язку з різними ланками ланцюж�
ка вартості підприємства і покращенні координації взає�
мопов'язаних видів функціональної діяльності;

— інвестуванні в новіші та продуктивніші технології;
спільному використанні різними підрозділами підприє�
мства обладнання та ресурсів (синергетичний ефект);

— вертикальній (частковій або повній) інтеграції (з
постачальниками або каналами розповсюдження)
замість системи підрядів;

— виключенні найбільш витратних ланок і передачі
їх в аутсорсинг;

— виборі та дотриманні політики піонера або на�
слідувальника (економія на витратах тут залежить від
типу галузі, динаміки технологій тощо);

— прийнятті адекватних виробничих і управлінсь�
ких рішень та обрання відповідної стратегії (наприк�
лад, зменшення послуг споживачам, зменшення спо�
живчих властивостей товарів, зниження оплати праці
і додаткових виплат службовцям порівняно із конку�
рентами, скорочення кількості каналів розповсюд�
ження товару підприємства, скорочення часу достав�
ки замовлення покупцям, використання форм і сис�
тем оплати праці для підвищення продуктивності,
зменшення обсягу специфікацій на матеріали, що за�
куповуються, тощо);

б) реорганізації ланцюжка вартості підприємства в
різних формах�альтернативах (наприклад, перехід на
електронні технології, прямий продаж кінцевому спо�
живачеві, прямий маркетинг, спрощення дизайну това�
ру, відмова від додаткових аксесуарів та споживчих вла�
стивостей товарів і пропонування лише базових варі�
антів, перехід на спрощені, більш гнучкі та менш капіта�
ломісткі технологічні процеси, відмова від використан�
ня дорогої сировини та комплектуючих, перенесення
(розташування) виробничих потужностей ближче до
споживачів, постачальників, або до обох одночасно,

________________________________________
1 Яку ми згідно запропонованої парадигми стратегії підприємства трактуємо як певну логіку його довгострокової бізнесової

поведінки в ринковому середовищі, спрямованої на забезпечення його тривалої конкурентоспроможності та прибутковості.
2  Тут ми виходимо із запропонованої, в контексті нашої парадигми, дефініції стратегії як певної сукупності/набору/портфеля

методів ведення бізнесу та конкуренції, а отже, як певної моделі бізнесу, що обирає менеджмент підприємства для забезпечення
його конкурентостійкості та тривалої прибутковості за обраними чи тими, які будуть обрані (як стратегічний вектор розвитку та
широта диверсифікації підприємства, які задає, визначає його корпоративна (синоніми — загальна, портфельна) стратегія) видами
діяльності.
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концентрація на основних запитах споживачів та вироб�
ництво обмеженого набору товарів та послуг (скоро�
чення модифікацій товару) для їх задоволення, реорга�
нізація бізнес�моделі для підвищення узгодженості та
виключення її малоефективних етапів (ланок));

— за напрямом диференціації. Можливості/альтер�
нативи диференціації існують у всіх ланках ланцюжка
вартості підприємства (в усіх видах функціональної
діяльності, тобто в межах усіх бізнес�процесів), окрім
традиційних сфер якості та сервісу, і використовувати для
неї можна відповідні різні/альтернативні параметри, за�
соби і заходи3: характеристики товару (наприклад, уні�
кальні смакові якості товару), різноманітність спожив�
чих властивостей, більший вибір та просту процедуру
придбання, унікальний сервіс, термінове постачання,
підвищену споживчу цінність при старій ціні, нові това�
ри, унікальний дизайн, престижність та неповторність,
надійність і безпечність, якість виконання, сервіс, імідж і
репутацію, широкий асортимент тощо. У свою чергу, так
чи інакше диференціація повинна грунтуватися на різно�
типних інноваціях, а саме на інноваційному товарі,
технічній перевазі, високій надійності та якості продукції,
розвинутому сервісі та унікальних конкурентних мож�
ливостях підприємства. Зокрема, диференціацію як
спосіб забезпечення конкурентоспроможності підприє�
мства та отримання на цій основі конкурентних переваг
підприємства можна застосовувати в сфері (на стадіях):
МТЗ, закупівель та їх логістки (наприклад, за допомо�
гою таких СА як запровадження підвищених вимог до
якості закуповуваних матеріалів, сировини тощо);
НДДКР для створення нових та покращення існуючих
товарів (наприклад, за допомогою таких СА як здійснен�
ня вдосконалення дизайну та властивостей виробу шля�
хом розширення сфери кінцевого застосування товару,
збільшення різновидів моделей товару, скорочення часу
розробки нових моделей товару, забезпечення лідерства
в пропозиції нових товарів, на основі можливості пере�
робки, завдяки підвищенню екологічної безпеки товару
тощо); НДДКР для вдосконалення виробництва і спорід�
нених технологій (наприклад, за допомогою таких СА,
як розробка гнучких виробничих схем, які дозволяють
виготовляти декілька модифікацій товару або виробів з
різними споживчими властивостями на одній техно�
логічній лінії і, відтак, забезпечують можливість виконан�
ня індивідуальних замовлень за допустимих витрат, ви�
користання більш досконалих природоохоронних техно�
логій, покращення дизайну товарів тощо); виробництва
(наприклад, за допомогою таких СА, як організація ви�
робничого процесу таким чином, щоб досягти зниження
бракованої продукції, запобігання виявленню браку на
стадії споживання, збільшення терміну використання то�
вару, покращення гарантійних умов та дизайну тощо);
зовнішньої логістики та збуту (наприклад, за допомогою
таких СА, як покращення організації поставок, виконан�
ня замовлень, використання складських приміщень, оп�
тимізація обсягів запасів готових виробів); маркетингу,
продажу та обслуговування клієнтів (наприклад, за до�
помогою таких СА, як інновації за такими параметрами,
як технічна підтримка, рівень обслуговування, інформо�
ваність про товари, інструкції щодо використання, умо�
ви продажу в кредит, якість виконання замовлень, додат�
кові зручності для клієнтів тощо); аналогічні інноваційні,
для певних підприємств, СА диференціації бізнесу на ста�
діях / в межах фінансово�інвестиційної діяльності, підго�
товки кадрів, загального управління (адміністрування) та
інших.

Як бачимо, стійка диференціація можлива лише на
основі ключової компетенції, унікальних можливостей
та ефективного управління ланцюжком вартості
підприємства (що, у свою чергу, можна забезпечити,
тобто досягати, перш за все, на основі стратегії впро�

вадження інновацій в усіх функціональних сферах діяль�
ності підприємства);

— за напрямом оптимізації витрат. Це гібридний ме�
тод забезпечення конкурентних переваг, в основі якого
лежать заходи, спрямовані на досягнення оптимально
низьких витрат у поєднанні із обмеженою диференціацією
в бізнесі, зорієнтованому своїм продуктом на чутливих до
ціни споживачів. Забезпечення конкурентоспроможності
на основі цієї логіки поведінки передбачає наявність у
підприємства ресурсів та можливостей, необхідних для
виробництва продукції з якістю, вищою за середній рівень,
при витратах, нижчих, у порівняно із конкурентами. Кон�
кретні інноваційні СА, які повинні бути спрямовані на до�
сягнення цього компромісу, можуть бути такими: інвес�
тування в нові технології, створення автономної системи
дилерів продукції, індивідуальне обслуговування, запро�
вадження електронної торгівлі тощо;

— за напрямом створення інноваційної цінності:
створення і просування нового продукту для нового
ринку (абсолютна інновація для будь�якого підприєм�
ства та галуузі) і, таким чином, уникнення конкуренції
та отримання абсолютної конкурентної переваги.

Усі ці засоби�СА можуть бути застосовані для забез�
печення конкурентної переваги підприємства в контексті
різних щодо масштабів галузево�ринкових сегментів (весь
ринок галузі чи окремий його сектор) ведення бізнесу (і,
відтак, здійснення конкуренції) підприємством.

До цього також можна запропонувати альтерна�
тивні варіанти субстратегій загальної комплексної інно�
ваційної стратегії щодо визначення змісту та спрямо�
ваності інших складових�характеристик його діяльності
та розвитку, які, у тій чи іншій мірі, або залежать від
інновацій, інноваційного процесу на підприємстві (тоб�
то забезпечуються ним), або його (цей процес та власне
й тип самих інновацій) визначають. Отже:

— щодо типу інноваційного процесу на підприємстві
можливі альтернативи реалізації інноваційного проце�
су на підприємстві: донорство, прогресивність, адапта�
ція; спекуляція;

— альтернативи інноваційної стратегії щодо вибо�
ру способів задоволення потреб покупців на ринку: інно�
ваційна стратегія удосконалення; стратегія заміни; стра�
тегія комбінування; стратегія створення абсолютно но�
вих, невідомих до цього видів продукції на основі ство�
рення нових видів деталей, відкриття нових способів їх
дії та взаємодії, нових властивостей;

— альтернативи спрямування здійснення інновацій у
питанні забезпечення обраного варіанту розширення об�
сягів певного бізнесу залежно від привабливості ринку (у т.
ч. за стадією життєвого циклу продукту цього бізнесу) та
конкурентоспроможності підприємства на ньому: іннова�
ційна стратегія стрімкого зростання обсягів певного виду
діяльності (обсягів виробництва певного виду продукції,
кількості видачі (продажу) ліцензій тощо); стратегія упов�
ільненого зростання обсягів певного виду діяльності; стра�
тегія утримання стабільного обсягу певного виду діяльності
на базовому для підприємства рівні; стратегія уповільнено�
го скорочення обсягів певного виду діяльності; стратегія
стрімкого скорочення обсягів певного виду діяльності;

— альтернативи інноваційної стратегії щодо вибо�
ру характеру (спрямованості) дій: наступ (активний,
помірний), оборона, відступ;

— альтернативи інноваційної стратегії щодо обран�
ня моделі інноваційної поведінки підприємств: марке�
тингові (пасивні) — репозиціонування товару, вихід на
нові цільові ринки, інновації в питаннях цінової, збуто�
вої, комунікаційної, рекламної політики тощо; техно�
логічні (активні) — технологічного лідерства (якщо тех�
нологія, що закладена у новому продукті або послузі, є
цілком новою для ринку) та стратегії імітування (якщо
технологічна ідея використовується певним підприєм�

________________________________________
3 Які у підсумку  складатимуть зміст відповідних, альтернативних інноваційних субстратегій портфеля інноваційної стратегії,

тобто СА портфеля інноваційних стратегій.
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ством вперше, однак, при цьому, для ринку загалом вона
вже є відомою). Варіанти імітаційної стратегії можуть
бути такими: "слідування за лідером", "копіювання", "за�
лежності", "вдосконалення";

— альтернативи інноваційної стратегії щодо питан�
ня вибору міри охоплення підприємством усіх ланок
інноваційного процесу: стратегії з акцентом на прове�
дення НДДКР, які визначають принципи запозичення
ідей, порядок інвестування НДДКР, характер взаємоз�
в'язку із існуючими продуктами та бізнес�процесами на
підприємстві (можливі альтернативи: ліцензійна, лідер�
ства у дослідженнях, слідування життєвому циклу, па�
ралельної розробки, випереджувальної науко�
місткості); стратегії впровадження і адаптації нововве�
день на підприємстві, які визначаються щодо методів та
порядку оновлення виробництва, виведення продуктів
на ринки, використання технологічних переваг тощо
(можливі альтернативи: стратегії підтримки продукто�
вої лінійки, ретронововведень, збереження технологі�
чних позицій, продуктової та технологічної імітації,
стадійного переходу, технологічного трансферту, тех�
нологічної узгодженості, слідуванню за ринком, ради�
кального випередження, вичікування лідера);

— альтернативи інноваційної стратегії (для корпо�
ративного рівня управління) щодо спрямованості на за�
безпечення формування збалансованого портфеля
підприємства за усіма напрямами (видами) діяльності:
інноваційна стратегія зростання, стратегія скорочення;
стратегія балансування.

Якщо розглянути окремі ресурсні та функціональні
стратегії (стратегії бізнес�процесів) то щодо них, як вже
було сказано, у портфелі стратегії інновацій необхідно
формувати свої відповідні cубстратегії.

При цьому інноваційна стратегія, згідно запропоно�
ваної нами парадигми, має бути тим засобом, який за�
безпечує координацію між окремими видами стратегій,
а якщо говорити про функціональний рівень, він має по�
єднати в "стратегічну систему" окремі види діяльності:
виробничої, науково�дослідної, маркетингової, управл�
інської тощо. У цій моделі на основі стратегії інновацій
усі функціональні та ресурсні стратегії узгоджуються
між собою та пристосовуються одна до одної та до стра�
тегій вищого рівня (бізнес� та корпоративної стратегій).
Це означає, що будь�яка система стратегій (у т. ч. забез�
печувальних: ресурсних і функціональних) має отрима�
ти обгрунтування потрібних і можливих (альтернатив�
них) інновацій для їх виконання, що власне і забезпечу�
ватиме інноваційна субстратегія, яка, у свою чергу, є пор�
тфельною стратегією.

Так, наприклад, з огляду на те, що для вітчизняної еко�
номіки, яка є, у порівнянні з економікою розвинутих країн,
гіпервитратною за матеріально�сировинною складовою,
інновації, які забезпечуватимуть зниження норм витрат
матеріально�сировинних ресурсів на одиницю продукції,
означатимуть, що стратегія, яка їх передбачує та пропо�
нує, з одного боку, забезпечуватиме збільшення виходу

готового продукту з одиниці сировини, а з іншого — сти�
мулюватиме розвиток і впровадження досягнень НТП у
виробництво. Найважливішими видами ресурсів щодо яких
насамперед слід передбачати інноваційну субстратегію,
яка стосується вибору та обгрунтуванню заходів щодо
забезпечення їх економії, для вітчизняних підприємств є
енергетичні та інші імпортовані ресурси. Кожне підприє�
мство в межах своєї стратегії інновацій та на рівні конк�
ретної інноваційної субстратегії ресурсного забезпечен�
ня матеріально�сировинними ресурсами має здійснювати
дослідження щодо впровадження імпортозамісних ре�
сурсів, які зменшують залежність від зовнішніх джерел
постачання, економлять валюту тощо.

Приймаючи конкретні інноваційні рішення серед
можливого переліку СА щодо змісту ресурсних стра�
тегій, потрібно враховувати й доступність ресурсів та
їх значення для виробництва. Отже, основними питан�
нями стратегії інновацій щодо ресурсів та інноваційної
складової ресурсних стратегій за окремими видами си�
ровини та матеріалів, на нашу думку, мають бути:

 а) зниження потреби в матеріально�сировинних ре�
сурсах на основі оптимізації та підвищення ефективності
процесів постачання, зберігання, виробничих процесів;

б) підвищення ефективності використання матеріаль�
них ресурсів — і на цій основі — забезпечення необхід�
ної кількості та якості ресурсів певного типу з мінімаль�
ними затратами на їх придбання та досягнення оптималь�
ної збалансованості за окремими видами ресурсів.

Інноваційна стратегія як засіб забезпечення (покра�
щення) доступності до ресурсів, що визначається через їх
унікальність та складність постачання, може знайти свою
конкретизацію та втілення через посилення впливу
підприємства�споживача на своїх постачальників, наприк�
лад, завдяки (у формі, шляхом) реалізації стратегії верти�
кальної інтеграції "назад", яка зменшує складності в по�
стачанні. Тут вертикальна інтеграція "назад" і складає кон�
кретний зміст стратегії інновацій щодо ресурсного забез�
печення підприємства (чи його певного бізнесу) у питанні
покращення доступності унікального ресурсу.

Процес забезпечення матеріально�сировинними ре�
сурсами можна спростити та перевести на новий рівень
за допомогою системи організаційних, економічних і
технічних інновацій, через які відбуватиметься взаємоз�
в'язок ресурсних стратегій між собою, а також з функ�
ціональними стратегіями. Зокрема, з маркетинговою —
через пошук і розвиток так званих зон стратегічних ре�
сурсів, стратегією наукових досліджень та розробок —
через розробку відповідних інноваційних методів взає�
мозаміни ресурсів, з виробничою — через інновації в
системі управління запасами та впровадження більш
ефективних та ресурсозберігаючих технологій, які зу�
мовлюватимуть економію використання, а відтак і змен�
шення потреби в унікальних ресурсах тощо.

Зауважимо також, що сьогодні інноваційна пробле�
ма в Україні — це не традиційна проблема грошей (інве�
стицій) та інституцій4, а це насамперед проблема ефек�

________________________________________
4  Ні обсяги інвестицій, ні інституційні заходи типу входження в Митний союз країн СНД (Східний вектор інтеграції України на найближ�

чу перспективу) чи ЄС (Західний вектор бажаної, але поки що вкрай невдалої інтеграції) не призведуть самі по собі, без ефективного систем�
ного менеджменту на основі збалансованого портфеля стратегій, до зростання доходів вітчизняного бізнесу та країни загалом, оскільки для
того щоб зростали доходи від  бізнесу (тут для розуміння проблеми зазначимо, що виробництво і його продукт стають бізнесом лише тоді, коли
вони задовольняють певну потребу на ринку, фактом чого є його реалізація на ринку споживачеві; отже без реалізації виробництво і його
продукт не є бізнесом, який приносить його організатору�підприємству прибуток, що і є фінансовою метою будь�якої стратегії підприємства)
необхідно збільшити реалізацію продуктів та послуг бізнесу на ринку. А для цього необхідно забезпечити високий рівень його конкурентосп�
роможності.  А це своєю чергою, в умовах глобалізації економіки та  очікуваної за прогнозами експертів рецесії (Україна у третьому кварталі
2012 року ввійшла в рецесію. Прогноз реального ВВП у 2012 році знижено до 0%, а динаміка в 2�гому та третьому кварталах очікується негатив�
ною. За  урядовими оцінками, зростання ВВП  становитиме 1 %, хоча в ДБ передбачалося зростання 3,9%), коли спостерігаються: скорочення
обсягів виробництва сталі в Україні  за 9 місяців 2012 року на 8,3%, проти вересня 2011 року, до 2.708 млн. тонн (за даними "Worldsteel"); скоро�
чення обсягів виробництва переробної промисловості за 9 місяців цього року на 3,4% проти аналогічного періоду минулого року, легкої про�
мисловості  на 8,2%, виробництва коксу, продуктів нафтопереробки на 24,6%, металургійного виробництва на 4,5%, машинобудування на 4,8%
(за даними Держкомстату України)) можна зробити лише на основі узгоджено�цілеспрямованого, планово�системного запровадження інно�
вацій на усіх ланках ланцюжка вартості кожного бізнес�напряму вітчизняних підприємств, тобто в межах усіх  складових бізнес�процесах їх
(підприємств) бізнес�напрямів, для чого і потрібна стратегія в формі збалансованого стратегічного портфеля СА бізнесової поведінки підприє�
мства в ринковому середовищі, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності, насамперед, на основі узгодженої системи інно�
вацій на підприємстві. Тобто системне запровадження інновацій на підприємстві для забезпечення та розвитку конкурентоспроможності
можна здійснити лише завдяки системним діям управління інноваційним процесом на підприємстві на основі такого системного інструмента
як стратегія, а саме інноваційна стратегія підприємства, яка представляє собою в нашому баченні певний збалансований стратегічний набір/
портфель СА як загальної, так і вузько функціональної інноваційної поведінки підприємства.
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тивного менеджменту (і саме стратегічного) на рівні
підприємства, який повинен задавати вектор і визнача�
ти загальні логіку та програму дій щодо здійснення інве�
стицій в інновації на підприємстві на усіх ланка ланцюж�
ка формування вартості продуктів кожного бізнес�на�
пряму підприємства (за такими можливими альтерна�
тивами як збільшення інвестицій, зменшення чи утри�
мання рівня інвестицій або відмова від інвестицій в інно�
вації за певним видом бізнесу, а у їх межах — за певним
видом функціональної діяльності на підприємстві, а та�
кож за альтернативою передбачення нових напрямів
прикладання інновацій та відповідно інвестицій в них на
підприємстві як щодо нового бізнесу, так і щодо нети�
пових функціональних видів діяльності із забезпечення
традиційного виду бізнесу).

Отже, з одного боку, стратегію інновацій ми позиц�
іонуємо як загальну комплексну стратегію, яка прони�
зує усі інші стратегії стратегічного набору підприємства
та задає їм імператив щодо інноваційного шляху вирі�
шення проблем довгострокового характеру, пов'язаних
із забезпеченням конкурентоспроможності підприєм�
ства на основі отримання ним конкурентних переваг в
усіх ланках ланцюжків вартості різних видів його бізнес�
діяльності і забезпечення на цій основі його тривалої та
майбутньої прибутковості. І в такому статусі іннова�
ційна стратегія як інструмент — є логічною моделлю,
як процес — фактично формує логіку, а як мета/резуль�
тат — є власне певною логікою поведінки підприємства,
що визначає і задає напрями інновацій, а точніше інвес�
тицій в інновації за ключовими факторами успіху в
бізнесі, з метою забезпечення конкурентоспроможності
та розвитку підприємства на тривалу перспективу (як в
окремих галузево�ринкових сегментах бізнесу, так і за�
галом).

А з іншого боку — це вузька утилітарна функціо�
нальна стратегія, що зазвичай розглядається як стра�
тегія науково�дослідних та проектно�конструкторсь�
ких робіт (НДПКР), у якій обгрунтовуються конк�
ретні інновації на підприємстві. До речі, цьому кон�
тексті/статусі, залежно від потреб та можливостей
підприємства здійснювати повний обсяг робіт із дос�
ліджень та розробок інновацій, або загаломі за умо�
ви відмови від проведення власних НДПКР, вибір ло�
гіки поведінки щодо організації підсистеми НДПКР
стосовно інновацій, інноваційного процесу на
підприємстві доцільно здійснювати серед таких мож�
ливих стратегічних альтернатив: а) замовлення на
проведення НДПКР щодо певних інновацій сторонній
організації; б) придбання патентів та ліцензій; в) про�
ведення НДПКР на коопераційній основі; г) купівля
проекту або технології, які готові до впровадження;
д) проведення досліджень власними силами; е) відмо�
ва від інновацій.

При цьому, зазначимо, що власні конструкторсько�
технологічні розробки (інновацій) завжди сприяють
зміцненню конкурентоспроможності підприємства, а
відтак зростанню його прибутковості завдяки іннова�
ціям, що зазвичай спрямовуються на:

— забезпечення зниження собівартості продукції за
рахунок досконаліших матеріально�технічних ресурсів
та їх ефективного використання, а також більш якісних
виробничо�технологічних процесів;

— забезпечення нарощування обсягів виробництва
та продажу продукції, яка користується попитом, на
діючих або на новостворюваних і продуктивніших по�
тужностях;

— створення нових умов для виробництва нових,
конкурентоспроможних продуктів тощо.

Відтак, для стратегічного набору вузької, власне
функціональної, утилітарної інноваційної субстратегії,
що визначає логіку поведінки підприємства щодо здійс�
нення НДПКР, можна запропонувати такі субстратегії
та їх альтернативи, серед яких зазвичай і здійснюється
стратегічний вибір.

1. Субстратегія "пріоритетні дослідження та розроб�
ки". Альтернативи: збільшення асигнувань; стабілізація
асигнувань; зниження асигнувань; одночасне проведен�
ня фундаментальних досліджень і розробок; створення
нової продукції; створення нової технології тощо.

2. Субстратегія "технологічні інновації (розробки,
проекти)". Альтернативи: вдосконалення діючої техно�
логії; підтримка діючої технології; використання чужої
технології тощо.

3. Субстратегія "розвиток (вдосконалення) потуж�
ностей (проекти)". Альтернативи: створення нових по�
тужностей; підтримка існуючих потужностей; розши�
рення існуючих потужностей; удосконалення робочих
місць; введення змін в організацію виробництва; згор�
тання раціоналізації; концентрація та централізація ви�
робництва; децентралізація та створення невеликих ви�
робництв; децентралізація системи управління вироб�
ництвом.

4. Субстратегія "розробки (інновації) стосовно
якості та продуктивності". Альтернативи: використан�
ня концепції "груп якості"; "суперавтоматизація" (впро�
вадження робото�комп'ютерної технології); система
управління якістю виробництва тощо.

5. Субстратегія "розвитку / скорочення підсистеми
НДПКР на підприємстві". Альтернативи: замовлення на
проведення НДПКР щодо певних інновацій сторонній
організації, придбання патентів та ліцензій, проведен�
ня НДПКР на коопераційній основі, купівля проекту бо
технології, які готові до впровадження, проведення дос�
ліджень власними силами, відмова від інновацій.

І насамкінець, нагадаємо, що будь�яка комплексна
стратегія, у т. ч. й стратегія інновацій, містить і, відтак,
має визначатися за своїм змістом та спрямуванням (за�
даючи їм вектор) щодо товарної (продуктової), ринко�
вої, процесної та ресурсної складових СНП. А вибір
конкретного змісту інноваційної стратегії щодо вказа�
них її елементів можна (ми пропонуємо) здійснювати
на основі певного "дерева структури та стратегічних
альтернатив" інноваційної стратегії, побудованого за
так званими логікою, методикою "структурування про�
блем" та принципом МЕСЕ (Mutually Exclusive, Col�
lectively Exhaustive — "взаємо виключні, спільно ви�
черпні" — базовий принцип міркування МасКіnsey, який
полягає в тому, щоб розділити проблему на окремі пи�
тання, які не перетинаються між собою, і переконатися
при цьому, що не упущено нічого з того, що має безпо�
середній стосунок до Вашої проблеми), які в своїй прак�
тиці широко та успішно використовує всесвітньо відо�
ма консалтингова фірма МасКіnsey [9, с. 16—18], про яке
("дерево") як певну структурну схему�інструмент гене�
рації СА інноваційної стратегії мова йтиме в нашій на�
ступній публікації з цієї проблеми. Тут лише зазначи�
мо, що "дерево структури та альтернатив" стратегії інно�
ваційного розвитку підприємства є логічним інструмен�
том, який схематично ілюструє її зміст і на основі яко�
го може бути сформульована інноваційна стратегія (а
саме її портфель) для будь�якого конкретного підприє�
мства5.

________________________________________
5  Ознайомитись із застосуванням логічної моделі структурування/декомпозиції  стратегії  підприємства — "дерева структури та альтерна�

тив" можна зокрема за такими нашими публікаціями: [4, с. 327—337; 5, с. 180—208; 6, с. 190—220]. Тут лише зазначимо, що логічне "дерево
структури та альтернатив"стратегії підприємства, і зокрема портфеля інноваційної стратегії, є "ієрархічним списком усіх  компонент пробле�
ми (у нашому випадку стратегії), розпочинаючи із "загального вигляду зверху"  і просуваючись  все нижче і нижче по ієрархії". А розділивши
проблему (стратегію) на компоненти, завжди легше буде визначити її ключові фактори і відповідно спрямовувати свій аналіз та створити
порядок  із хаосу [9, с. 24—25]. До речі, схематизація при допомозі зазначеного "логічного дерева", є одним із найпростіших, але водночас і
найдієвіших способів знайти відповідь на запитання : "Як це (у нашому випадку — "забезпечити тривалу конкурентоспроможність підприєм�
ства на основі інноваційної стратегії") організувати?"
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ВИСНОВОК
Сьогодні інновації на підприємстві зумовлені еко�

номічною необхідністю, оскільки підтримка належного
рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації,
нестабільності та рецесійних трендів у національній еко�
номіці, а відтак і загострення конкуренції, є неможлива
без інвестицій у НДПКР, розробки або придбання но�
вих технологій, освоєння випуску нових продуктів, роз�
витку каналів збуту, підтримки позитивного іміджу тор�
гової марки тощо. Окрім цього, в умовах обмежених
ресурсів для відшкодування постійно зростаючих вит�
рат, підприємства опиняються перед необхідністю шу�
кати шляхи та можливості зростання обсягів продажу
та прибутків усіма можливими способами. Найефектив�
нішим способом і є інновації. Своєю чергою, відповід�
но, конкуренція на основі інновацій викликає потребу
розробки ефективної та дієвої стратегії інновацій, яка
торкається всіх підсистем підприємства і знаходить ви�
раз у певному "стратегічному наборі/портфелі" іннова�
ційного змісту.

При цьому, згідно запропонованої нами парадигми,
з одного боку, стратегія інновацій має бути загальною
комплексною стратегією, яка пронизує усі інші стратегії
стратегічного набору підприємства та задає їм імпера�
тив щодо інноваційного шляху вирішення проблем дов�
гострокового характеру, пов'язаних із забезпеченням
конкурентоспроможності підприємства на основі отри�
мання ним конкурентних переваг в усіх ланках ланцюжків
формування вартості різних видів його бізнес�діяльності
і забезпечення на цій основі його тривалої прибутковості.
І в цьому статусі інноваційна стратегія як інструмент — є
логічною моделлю, як процес — фактично формує логі�
ку, а як мета (результат) — є власне певною логікою по�
ведінки підприємства, що визначає і задає напрями інно�
вацій, а точніше інвестицій в інновації за ключовими фак�
торами успіху в бізнесі, з метою забезпечення конкурен�
тоспроможності та розвитку підприємства (як в окремих
галузево�ринкових сегментах бізнесу, так і загалом) на
тривалу перспективу. А з іншого боку — це вузька утил�
ітарна функціональна стратегія, що зазвичай розгля�
дається як стратегія НДПКР, у якій обгрунтовуються
конкретні інновації на підприємстві.

Правильно (обгрунтовано) обрана та адекватно
змістовно наповнена стратегія інновацій, як певний
стратегічний набір/портфель усіх рішень щодо забез�
печення інноваційного процесу на підприємстві на усіх
його рівнях та щодо усіх складових його функціональ�
ної діяльності (усіх бізнес�процесів), є запорукою три�
валого успіху будь�якого підприємства, засобом забез�
печення його конкурентоспроможності та конкуренто�
стійкості. А цьому має слугувати чітка типологізація та
детальна декомпозиція інноваційної стратегії за різни�
ми її складовими та альтернативами, а також доступні і
зрозумілі методики генерації (формування), верифікації
її альтернатив і відбору серед них найбільш придатних
(адекватних) для реалізації у складі збалансованого
портфеля інноваційних стратегій, чому, зокрема, має
сприяти та допомагати наша розвідка і укладена на її
основі дана стаття.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функція контролінгу як виконання зворотнього зв'яз�

ку в системі економічного регулювання нерозривно пов'я�
зана з цільовою функцією держави, безпосередньо зумов�
люється нею в аспекті формулювання цілі самого держав�
ного контролінгового регулювання з використанням його
специфічних засобів і може бути сформульована як підви�
щення ефективності державного регулювання національної
економіки на засадах організації зворотніх інформаційних
зв'язків і застосування інструментів контролінгу. Системо�
утворююча функція контролінгу в системі державного ре�
гулювання економіки країни, виявлена раніше, у повній мірі
може бути реалізована лише за умови науково обгрунтова�
ного і коректного виділення об'єкта державного контро�
лінгу, його складових і чинників, що в цілому мають зумо�
вити методологію державного контролінгового регулюван�
ня економіки. Ця методологія, виходячи з сутності контро�
лінгу і специфіки об'єкта контролінгового регулювання,
може бути умовно поділена на дві великі групи методів: ме�
тоди аналізу, моніторингу і прогнозування стану об'єкта
регулювання як основи підготовки і прийняття управлінсь�
ких рішень на мезо� і макроекономічному рівнях; методи
впливу на об'єкт регулювання з метою забезпечення реалі�
зації управлінських рішень стосовно коригування стану об�
'єкта державного контролінгового регулювання.

Принципи державного контролінгу як певні правила,
сформульовані на основі пізнання законів чи закономірнос�
тей і, водночас, визначальні для організації способу дії усієї
системи державного контролінгу, крім принципів контролінгу
класичного, мають включати такі, що забезпечують сис�
темність контролінгового регулювання економіки на рівні дер�
жави чи регіону з урахуванням ринкових умов і забезпечення
економічної безпеки країни на довгострокову перспективу.
Визначені специфічні принципи державного контролінгу є об�
'єктивною умовою для досягнення визначеної вище мети дер�
жавного контролінгового регулювання економіки і основних
завдань, нею зумовлених. Коло цих завдань розкривається у
площинах теоретичного, методичного, інституціонального,
правового й організаційного забезпечення реалізації контро�
лінгової функції державного регулювання економіки.

Побудова дерева цілей державного контролінгового
регулювання економіки має передбачати формування зам�
кнутого контуру елементів реалізації усіх функцій держа�
ного регулювання економіки країни від безпосереднього
управління неринковим сектором економіки через норма�
тивну регламентацію, стимулювання і коригування розвит�
ку ринкової економіки у цілому до реалізації соціальної
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функції держави. Синтезування такого контуру зумовлює
структурно�функціональну організацію контролінгового
механізму державного регулювання економіки, його мето�
ди та інструменти. Ефективність реалізації такого механіз�
му має замикатися на головній меті державного контро�
лінгового регулювання економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Світова і вітчизняна практика господарювання демонст�

рує широке використання механізму контролінгу на рівні ок�
ремих підприємств як системи інтегрованого інформаційно�
го забезпечення, планування і контролю, як підсистеми уп�
равління підприємством, яка підтримує цільове виконання
задач менеджменту на всіх ієрархічних рівнях управління.

Розробці теоретичних і методичних основ застосуван�
ня контролінгу в системах державного регулювання еконо�
міки та державного управління присвячені наукові публі�
кації І. Бородушко [1], Н. Мордовченкова [2], О. Оболенсь�
кого [3], Л.Письмаченко [4], І. Стефанюка [5].

Разом з тим, сьогодні в Україні не існує цілісного ба�
чення реалізації механізму державного регулювання всіх
рівнів економіки з використанням інструментарію податко�
вого контролінгу.

Метою статті є дослідження концептуальних основ ре�
гулювання державою національної економіки на засадах
контролінгу та механізму її контролінгового регулювання
з акцентом на податковий контролінг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Побудова дерева цілей державного контролінгового ре�

гулювання економіки має передбачати формування замк�
нутого контуру елементів реалізації усіх функцій держано�
го регулювання економіки країни від безпосереднього уп�
равління неринковим сектором економіки через норматив�
ну регламентацію, стимулювання і коригування розвитку
ринкової економіки у цілому до реалізації соціальної
функції держави. Синтезування такого контуру зумовлює
структурно�функціональну організацію контролінгового
механізму державного регулювання економіки, його мето�
ди та інструменти. Ефективність реалізації такого механіз�
му має замикатися на головній меті державного контро�
лінгового регулювання економіки.

Таким чином, структурно�логічна схема формування кон�
цептуальних засад державного контролінгового регулювання
економіки може бути представлена, як показано на рис. 1.

Для визначення методів та інструментів контролінгово�
го механізму регулювання економіки на рівні держави по�
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требують вивчення взаємозв'язок чинників, що визначають
розвиток у цілому, і чинників економічного розвитку з по�
гляду формування зведеного бюджету України.

З позицій сформованих концептуальних засад державного
контролінгу мають бути розглянуті наступні
чинники, що описують розвиток процесів у
динаміці за 2001—2010 роки (табл. 1).

Вихідними даним для побудови таблиці
слугували дані Фонду державного майна
України [6], Річного звіту Національного
банку України [7], дані Держкомстату Ук�
раїни за 2008 і 2010 роки [8; 9].

Для обробки даних використовуєть�
ся пакет прикладних програм BP_STAT
(ППП). Даний ППП дозволяє проводи�
ти аналіз економічних даних у динаміці,
виявляти і характеризувати основні тен�
денції розвитку процесу, що вивчається,
що дають можливість представити його
зміни в часі у вигляді економічної моделі.

Для кожного з цих чинників прове�
дено аналітичне вирівнювання тимчасо�
вих рядів за період розвитку шляхом ви�
бору функції, що щонайкраще узгод�
жується з експериментальними даними
за допомогою наступного набору функ�

цій [10, с. 130]:
y(t)=a

0
+a

1
t , (1)

y(t)=a
0
+a

1
t +a

2
t2 , (2)

y(t)=a
0
+ea1t, (3)

y(t)=a
0
+a

1
/t , (4)

y(t)=a
0
+a

1
LN(t), (5)

y(t)=1/(a
0
+a

1
x), (6)

y(t)=1/(a
0
+a

1
ex), (7)

Коефіцієнти в рівняннях обчислюють�
ся методом найменших квадратів. Оцінка
якості вирівнювання виробляється за кри�
теріями середньо квадратичної помилки,
обчислюються відносна помилка апрокси�
мації, F�критерій, кореляційне відношення.
Якщо відносна помилка апроксимації менш
5%, то це означає, що маємо задовільний
рівень точності.

Для кожного чинника обирається авто�
матично за критерієм оптимальності крива
зростання. Як критерій оптимальності ви�
користовується мінімальна сума квадратів
відхилень між ідентичними точками теоре�
тичної кривої і кривої, що описує експери�
ментальні дані.

Тенденції розвитку, що склалися, яко�
юсь мірою знаходять свій відбиток у взає�
мозв'язку окремих чинників. Результати
обробки досліджуваних даних одержані з
використанням ППП BP_STAT.

Визначені економіко�статистичні мо�
делі, що описують процеси. При цьому
встановлено, що ці взаємозв'язки опису�
ються наступною системою залежностей:

Y = �836804,636 + 7495,824*X
1
 —

450,635*X
1
*X

1
Y = 854983,842 — 37725,727*X

2
+457,630*X

2
*X

2
Y = 2038,187 + 535,045*X

3
 —

0,130*X
3
*X

3
Також визначені криві зростання —

функції, що описують процеси в розвитку:
Y = 25691,470 +14426,006*T +

1717,013*T*T
X1= 96,570 + 4,983*T — 0,342*T*T
X2 = 37,735 + 2,277*T + 0,059*T*T
X3 = �15,382 + 58,634 *Т + 1,351*T*T.
Отримані криві з досить високою мірою

точності описують процеси, оскільки
відносні помилки апроксимації дуже не�
значні — менше 15%.

Виконуючи аналіз отриманих кривих,
що відображають залежності між чинника�
ми, можна відзначити:

— вплив індексу споживчих цін (Х
1
) на

доходи зведеного бюджету (Y) не дуже
значний, оскільки коефіцієнт детерміації

дорівнює 0,394 (39,4%);
— вплив долі приватизованого майна в залишковій вар�

тості основних засобів підприємств (Х
2
) — значний, оскіль�

ки коефіцієнт детермінації дорівнює 0,941 (94,1%);

Роки 

Y X1 X2 X3

Доходи 
зведеного 
бюджету 
України,  
млн грн. 

Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 

попереднього року), % 

Частка приватизованого 
майна в залишковій 
вартості основних 
засобів підприємств 

України,% 

Доходи, 
отримані від 

оренди 
державного 
майна,  
млн. грн. 

1 2 3 4 5 
2001 54934,6 106,1 42,03 80,0 
2002 61954,3 99,4 43,46 118,4 

2003 75285,8 108,2 42,86 161,65 
2004 91529,4 112,3 45,58 179,52 
2005 134183,2 110,3 45,23 274,939
2006 171811,5 111,6  58,07 328,445 
2007 219936,5 116,6 58,70 504,055 
2008 297893,0 122,3 62,60 682,578
2009 272967,0 112,3 63,01 655,23 
2010 330900,0 109,1 63,65 606,344 

Таблиця 1. Вхідні дані для побудови моделі показників стану економіки
України

Рис. 1. Концептуальні засади державного контролінгового регулювання
економіки
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— найсильніший вплив здійснює по�
казник, що описує залежність між дохо�
дами (Х

3
), отриманими від оренди дер�

жавного майна і доходами зведеного
бюджету (Y). Коефіцієнт детермінації
дорівнює 0,958, а це свідчить про те, що
95,8% варіацій доходів зведеного бюдже�
ту пояснюються змінами (варіацією) Х

3
.

На підставі отриманих результатів
можна зробити наступний висновок:
рівень впливу досліджуваних показників,
що характеризують описувані процеси,
дуже значний, і тому цими чинниками не�
обхідно управляти для забезпечення кон�
кретних результатів залежних величин.
Для цього можливо використати АВС�
аналіз як один з інструментів контро�
лінгу, наприклад, для контроля доходів,
отриманих регіонами України від плати
за оренду державного майна, за 2010 рік.

Усі регіони розподіляються на три
групи: группа А — регіони, які мають
дуже високий дохід від оренди держав�
ного майна (на них доводиться 80% над�
ходжень Державного бюджету України
за цим напрямом); группа В — регіони
середньої важливості (ті, на які в сумі
доводиться не більше 15% бюджетних
надходжень від оренди держмайна);
группа С — регіони, що мають незначну
міру важливості (їх сумарний дохід по
ним складає 5% орендної плати). Таким
чином,  Департамент контролінгу пови�
нен здійснювати підвищений контроль
за регіонами групи А, оскільки вони да�
ють найбільш відчутну віддачу, зрідка
контролювати регіони групи В, а ре�
гіонам групи С не варто приділяти особ�
ливої уваги. Саме такий підхід дозволить
оптимізувати доходи, отримані регіона�
ми України від плати за оренду держав�
ного майна за 2010 рік. За результа�
тами використання методики АВС�
аналізу отримано кількісні і вартісні
показники по регіонах України, які
наведені в табл. 2.

Табл. 3 містить дані по регіонах,
ранжируваних за зменшенням до�
ходів від оренди державного майна.

 АВС�аналіз фактичного надход�
ження коштів від оренди державного
майна можливо здійснювати за допо�
могою графічного методу економіч�
ного аналізу (рис. 2).

Таким чином, до групи А можна
віднести 10 регіонів, які забезпечують
біля 80% фактичних надходжень
коштів від оренди державного майна в
2010 р. та потребують постійного кон�
тролю: м. Київ, Донецька область,
Одеська область, Центральний аппарат
Фонду державного майна України,
Дніпропетровська область, Луганська
область, АР Крим, Полтавська область,
м. Севастополь, Харківська область.

До групи В треба віднести 9 регі�
онів, що забезпечують майже 15%
фактичних надходжень коштів від
оренди державного майна в 2010 р.:
Київська область, Львівська область,
Черкаська область, Запорізька об�
ласть, Миколаївська область, Він�
ницька область, Хмельницька область,
Івано�Франківська область, Чернігі�
вська область. За цими регіонами тре�
ба здійснювати контроль не так поси�
лено. До групи С належать останні 9
регіонів, за якими немає необхідності
здійснювати жорсткий контроль. Про�
ведений структурний аналіз дає об�
грунтування щодо структуризації
функцій контролінгового механізму

Таблиця 2. Характеристика регіонів України за показником доходу від оренди
державного майна

Регіон Кількість діючих 
договорів оренди, 
укладених та 

дозволених ФДМУ 
станом на 01.01.11 

Доходи від оренди державного 
майна в 2010 р., млн грн. № 

п/п 
 

Назва 
 
 

Бюджетне 
завдання 

Фактичне 
надходження 

коштів 
 2 3 4 5 
1 Вінницька область 728 6,2 7,0 
2 Волинська область 313 3,3 2,2 
3 Луганська область 1184 26,4 33,8  
4 Дніпропетровська область 1304 41,8 35,8 
5 Донецька область 1780 103,3 99,3 
6 Житомирська область 633 4,9 3,9 
7 Закарпатська область 514 4,9 3,8 
8 Запорізька область 719 10,8 10,1 
9 Івано-Франківська область 330 6,2 4,6 
10 м. Київ 2606 156,9 123,7 
11 Київська область 1165 12,9 14,9 
12 Кіровоградська область 292 2,1 1,5 
13 м. Севастополь 791 46,7 21,0 
14 АР Крим 349 1,0 27,5 
15 Львівська область 1088 18,0 14,3 
16 Миколаївська область 516 7,9 7,6 
17 Одеська область 1474 54,0 42,3 
18 Полтавська область 701 26,0 21,6 
19 Рівненська область 580 3,8 2,8 
20 Сумська область 554 4,7 4,0
21 Тернопільська область 402 4,1 3,7 
22 Харківська область 2011 40,7 20,8 
23 Херсонська область 415 4,3 3,3
24 Хмельницька область 524 6,4 5,1 
25 Черкаська область 603 13,7 12,4 
26 Чернігівська область 698 5,7 4,2
27 Чернівецька область 169 1,9 1,6 
28 Центральний апарат ФДМУ 158 32,4 38,9 
РАЗОМ 22601 651,0 571,7

Таблиця 3. Допоміжна таблиця для проведення розрахунків АВСRаналізу

Регіон Фактичне 
надходження коштів 

від оренди 
державного майна в 

2010 р., млн грн. 

Фактичне надходження коштів від 
оренди державного майна в 2010 р. 

наростаючим підсумком

Назва № млн грн. 
частка в загальному 

надходженні 
коштів, % 

1 2 3 4 5 
м. Київ 10 123,7 123,7 21,64 
Донецька область 5 99,3 223,0 39,01 
Одеська область 17 42,3 265,3 46,41 
Центральний аппарат 
ФДМУ 

28 38,9 304,2 53,21 

Дніпропетровська обл. 4 35,8 340,0 59,47 
Луганська область 3 33,8  373,8 65,38 
АР Крим 14 27,5 401,3 70,19 
Полтавська область 18 21,6 422,9 73,97 
м.Севастополь 13 21,0 443,9 77,64 
Харківська область 22 20,8 464,7 81,27 
Київська область 11 14,9 479,6 83,88
Львівська область 15 14,3 493,9 86,38
Черкаська область 25 12,4 506,3 88,55 
Запорізька область 8 10,1 516,4 90,32 
Миколаївська область 16 7,6 524,0 91,65 
Вінницька область 1 7,0 531,0 92,87 
Хмельницька область 24 5,1 536,1 93,76 
Івано-Франківська область 9 4,6 540,7 94,56 
Чернігівська область 26 4,2 544,9 95,3 
Сумська область 21 4,0 548,9 96,00
Житомирська область 6 3,9 552,8 96,68
Закарпатська область 7 3,8 556,6 97,35 
Тернопільська область 21 3,7 560,3 98,00 
Херсонська область 23 3,3 563,6 98,58 
Рівненська область 19 2,8 566,4 99,07 
Волинська область 2 2,2 568,6 99,46 
Чернівецька область 27 1,6 570,2 99,74 
Кіровоградська область 12 1,5 571,7 100,00 
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державного регулювання економіки та його функціонально�
го інституціювання. На основі одержаних результатів зап�
ропоновано структуру контролінгового механізму держав�
ного регулювання економіки (рис. 3), під яким пропонується

розуміти сукупність методів та інстру�
ментів, за допомогою яких забезпечується
виконання функцій відповідними інститу�
ційними структурами, базуючись на кон�
цептуальних засадах контролінгового ре�
гулювання економіки.

Таким чином, у результаті системно�
го підходу та функціонально�методично�
го структурування аналізу фактичного
надходження коштів від оренди держав�
ного майна запропоновано контролінго�
вий механізм державного регулювання
економіки, який містить в собі послі�
довність переходів від його інституціо�
нальної структури через визначення
функцій та методів до практичних інстру�
ментів їх реалізації.

 На нашу думку, акцент слід робити на
непрямих економічних методах контро�
лінгового механізму державного регулю�
вання економіки, а саме на управлінні по�
датками та фіскальною політикою на всіх
рівнях національної економіки з його
вдосконаленням на засадах податкового
контролінгу як складової системи контро�
лінгу суб'єктів господарювання за допо�
могою методів планування, обліку, аналі�
зу, регулювання, мотивації, контроля
щодо реалізації його мети та ін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, необхідною є розробка

концепції податкового контролінгу суб'єктів на макро� та
мікрорівнях національної економіки, контролінгового ме�
ханізму державного регулювання діяльності платників по�
датків, методичних аспектів реалізації системи оподатку�

вання підприємств на контролінгових засадах.
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Рис. 2. АВСRаналіз фактичного надходження коштів
від оренди державного майна у 2010 р.
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Реалізація стратегії підприємства та досягнення
встановлених цілей залежать від виваженості управлі�
нських рішень, які базуються на якісному інформацій�
но�аналітичному забезпеченні. Для його формування
використовуються облікові інструменти, а обгрунтуван�
ня — аналітичні та методичні інструменти.

Проблемам аналізу інформації присвячено роботи
таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Ф.Ф. Бу�
тинець, І.І. Каракоз, Г.Г. Кірейцев, В.В. Ковальов,
Л.І. Кравченко, І.Д. Лазаришина, Ю.Я. Литвин, Г.М. Мель�
ничук, Г.В. Савицька, В.К. Савчук, В.І. Самборський,
Р.А. Фатхутдінов, М.Г. Чумаченко та інших науковців.
Проте залишаються не достатньо дослідженими акту�
альні питання адекватності вимогам менеджменту ана�
літичного інструментарію підвищення релевантності
інформації в процесі формування управлінського впли�
ву на основні чинники забезпечення сталого розвитку
підприємств.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідити теоретико�методичні положення обгрун�

тування аналітичного інструментарію підвищення реле�
вантності інформації для прийняття управлінських
рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
(РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Теоретико�методичними засадами аналізу є систе�
ма правил, принципів, а також обумовлених ними
прийомів, способів і методів, спрямованих на забезпе�
чення процесу пізнання. При цьому основними методо�
логічними складовими залишаються розроблені прин�
ципи та методики дослідження діяльності підприємств.

УДК 631.162:657.1.001

О. М. Костенко,
к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

ПІДВИЩЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

У статті досліджено теоретико?методичні положення обгрунтування аналітичного інструментарію

підвищення релевантності інформації для прийняття управлінських рішень.

Investigates the theoretical and methodical basis justification analytical tools improve the relevance of

information for decision making.

Ключові слова: аналіз, релевантна інформація, управлінське рішення.
Key words: analysis, relevant information, managerial decision.

Під методикою слід розуміти сукупність правил
та способів найдоцільнішого проведення аналітично�
го дослідження. Головним елементом методики ана�
лізу є аналітичний інструментарій — технічні прийо�
ми і способи, з яких найрезультативнішими та найча�
стіше вживаними на різних його етапах слід вважати:
1) традиційні логічні способи (порівняння абсолют�
них, відносних та середніх величин, табличного та гра�
фічного оформлення даних, групування, балансовий,
еврістичні методи вирішення економічних задач на ос�
нові інтуіції, досвіду, експертних оцінок тощо; 2) спо�
соби детермінованого факторного аналізу (ланцюго�
вої підстановки, абсолютних різниць, відносних
різниць, індексний, пропорційного ділення і дольової
участі, інтегральний, логарифмічний та інші) і сто�
хастичного факторного аналізу (дисперсійний, рег�
ресійний, кореляційний, компонентний, дискримі�
нантний, кластерний, багатомірний математичний
факторний аналіз та інші), а також оптимізаційного
вирішення економічних задач (лінійне та нелінійне
програмування, теорія ігор, теорія масового обслу�
говування, дослідження операцій та інші); 3) SWOT�
аналіз; 4) функціонально�вартісний аналіз; 5) маржи�
нальний аналіз [1; 4; 5; 7; 8; 9].

Необхідно відмітити, що не існує єдиної спільної
думки вчених щодо найобгрунтованішого аналітичного
інструменту дослідження, оскільки застосування відпо�
відних способів залежить від мети і глибини аналізу
показників, технічних можливостей виконання аналі�
тичних розрахунків та інших обмежувачів. Проте, кож�
ний прийом та спосіб має власні переваги і недоліки сто�
совно характеристики рівня відповідних індикаторів
функціонування господарюючих суб'єктів.
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Розглянемо традиційні логічні способи аналізу
діяльності підприємств, зокрема, відносно її ефектив�
ності, як базового стратегічного орієнтиру системи уп�
равління, підготовка рішень щодо поліпшення показ�
ників якої вимагає підвищення релевантності інформації
такими інструментами.

Порівняння — це спосіб, що дозволяє встановити
зміни рівня ефективності, а також тенденції та законо�
мірності її росту (зниження) за допомогою визначення
та співставлення чинників через застосування різних по�
рівняльних типів (порівняння фактичних з плановими
даними, затвердженими нормами та стандартами, дани�
ми минулих періодів, кращими результатами тощо). Роз�
різняють наступні види порівняльного аналізу: горизон�
тальний, вертикальний, трендовий, одновимірний, бага�
товимірний, динамічний (часовий), статичний (просто�
ровий) порівняльний аналіз.

Використання абсолютних, відносних та середніх
величин в аналізі ефективності обумовлене кількісно�
визначеними її параметрами.

Абсолютні величини показують кількісний рівень
ефективності у визначених межах часу і місця. Вони зав�
жди є іменованими числами, оскільки мають одиниці ви�
міру (натуральні, умовно�натуральні, вартісні).

Відносні величини (коефіцієнти, проценти, індек�
си) відображають кількісне відношення між отриманим
ефектом та витраченими ресурсами (їх розраховують
діленням однієї абсолютної величини на іншу, при цьо�
му величина (знаменник дробу), з якою порівнюють,
називається базовою, а та, яка порівнюється (чисель�
ник дробу), — звітною величиною). Відносні величини
показують, у скільки разів порівнювана величина
більше базової, або яку частку другої займає перша.
За допомогою відносних величин аналізують виконан�
ня плану, дотримання нормативів, динаміку ефектив�
ності, її структурні зміни, тобто роблять коефіцієнт�
ний аналіз.

Також для аналізу ефективності поряд з абсолют�
ним та відносними застосовують середні (степеневі та
структурні) величини з метою узагальнення характери�
стик масових однорідних показників при експертних
оцінках під час контрою якісних, технологічних та інших
параметрів діяльності підприємства. Середньою величи�
ною називається узагальнюючий показник, що харак�
теризує типовий рівень варіюючої кількісної ознаки на
одиницю сукупності у визначених умовах місця і часу.
Використовуючи середні величини в процесі аналізу
показників ефективності, слід пам'ятати, що вони да�
ють узагальнюючу їх характеристику, спираючись на
масові дані. При цьому залишаються поза увагою дос�
лідника найгірші та найкращі результати діяльності.
Тому необхідно розкривати зміст середніх величин, до�
повнюючи їх середньогруповими, а в деяких випадках і
індивідуальними показниками [2; 6].

Результати аналізу ефективності (розрахунок абсо�
лютних, відносних та середніх величин, мінімальних і
максимальних значень під час різних видів групувань,
порівнянь, оцінок та інших операцій) вимагають засто�
сування графічного і табличного способів представлен�
ня даних. Табличні методи дозволяють узагальнити дані
аналізу ефективності в єдину систему, наочно відслідку�
вати зв'язки між її показниками, зекономити місце під
час викладення інформації та підсилити гносеологічний
(пізнавальний) ефект.

Графічні методи пов'язані з масштабно�просторо�
вим ілюструванням функціональних залежностей за до�
помогою ліній та умовно�художніх фігур на площині.
Вони дають можливість швидко усівдомити та охарак�
теризувати стан ефективності, тенденції та зв'язки її
показників, наочно встановити закономірності, які
містить числова інформація [1; 3; 4].

Результативним способом обробки інформації в
процесі аналізу ефективності виробництва є групу�
вання, під яким слід розуміти розподіл сукупності, що

досліджується, на групи за однією чи декількома оз�
наками. Характер задач, що вирішуються за допомо�
гою групувань, визначає основні їх види: 1) розподіл
сукупностей на якісно однорідні групи (типологічні);
2) характеристика структури явища та структурних
зрушень (структурні); 3) вивчення взаємозв'язків між
окремими ознаками досліджуваного явища (аналі�
тичні). За іншими класифікаційними ознаками групу�
вання також поділяються на: прості та комбіновані,
групування за атрибутивною і кількісною ознакою та
інші [2; 3; 4; 5]. Отже, групування дає можливість з'я�
сувати сутність середніх величин, показати в них роль
окремих одиниць, дослідити залежність між показни�
ками, тим самим виявити головне, характерне та ти�
пове, тобто систематизувати матеріали аналізу ефек�
тивності.

Балансовий спосіб призначений для відображен�
ня співвідношень, пропорцій двох груп взаємопов'я�
заних та врівноважених економічних показників,
підсумки яких повинні бути рівними. У процесі ана�
лізу ефективності його використовують під час оці�
нки забезпеченості підприємства ресурсами, а також
повноти їх використання. Як допоміжний інструмент
цей метод застосовується у факторному аналізі та
проведенні розрахунків іншими аналітичними мето�
дами.

Еврістичні методи — це послідовність настанов або
процедур обробки інформації, заснованих на інтуіції,
досвіді, експертних оцінках, що виконуються з метою
пошуку раціональніших та конструктивніших рішень
(метод "мозкового штурму", синектичний метод, метод
Дельфі, метод Паттерн, морфологічний аналіз, ситуац�
ійний аналіз, побудови сценаріїв та інші).

У процесі аналізу ефективності за допомогою цих
методів отримують нові ідеї, виявляють, обробляють та
впорядковують систему закономірностей, механізмів та
методологічних засобів антиципації (передбачення),
конструювання нового завдання та цілеспрямованих
способів діяльності на основі узагальнення попереднь�
ого досвіду та випереджаючого відображення майбут�
нього з метою повного задоволення змодельованих по�
треб (результатів).

Детермінований факторний аналіз — це методики
дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результа�
тивним показником носить функціональний характер,
тобто коли результативний показник факторної моделі
представлений у вигляді добутку, частки або алгебраї�
чної суми факторів.

Такі способи детермінованого факторного аналі�
зу, як ланцюгової підстановки, абсолютних різниць,
відносних різниць, індексний, засновані на методиці ел�
імінування. Елімінувати означає видалити, відхилити,
виключити вплив всіх факторів, крім одного, на вели�
чину результативного показника. Цей метод базуєть�
ся на тому, що всі фактори змінюються незалежно один
від одного: спочатку змінюється один, потім два, три і
т. д. при незмінності решти. Такий підхід дозволяє під
час аналізу ефективності визначити вплив кожного
фактора окремо на величину досліджуваного показ�
ника.

Проте припущення, що всі фактори змінюються не�
залежно один від одного, хибне і вважається суттєвим
недоліком елімінування. Насправді вони змінюються
разом, взаємопов'язано. Від цієї взаємодії отримується
додатковий приріст результативного показника, який
при використанні способів ланцюгової підстановки, аб�
солютних різниць, відносних різниць, індексного мето�
ду приєднується до останнього фактору. У зв'язку з цим
розмір впливу факторів на зміну результативного по�
казника варіюється в залежності від місця, яке займає
той чи інший фактор у детермінованій моделі. Щоб вик�
лючити цей недолік, у детермінованому факторному
аналізі використовують інтегральний метод, спосіб ло�
гарифмування та інші [3; 7; 8].
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Спосіб ланцюгової підстановки полягає у визначенні
впливу окремих факторів на зміну величини результа�
тивного показника за допомогою поступової заміни
базисної величини кожного факторного показника в
обсязі результативного показника на фактичну у звітно�
му періоді. При дослідженні ефективності цей спосіб
використовується для розрахунку впливу факторів у
всіх типах детермінованих факторних моделей: аддитив�
них, мультиплікативних, кратних та змішаних (комбіно�
ваних).

Спосіб абсолютних різниць — це спрощений варі�
ант способу ланцюгової підстановки, а тому має ана�
логічні характеристики. Він використовується під час
дослідження ефективності для вимірювання впливу
факторів на результативний показник тільки в мульти�
плікативних та мультиплікативно�аддитивних моделях.
Сфера його застосування обмежена, однак завдяки
своїй простоті він часто вживаний у факторному аналізі
діяльності підприємств.

Спосіб відносних різниць використовується під час
дослідження ефективності для вимірювання впливу
факторів на результативний показник тільки в мульти�
плікативних та комбінованих моделях. У цій методиці
застосовуються відносні прирости факторних показ�
ників, виражені у коефіцієнтах або відсотках.

Індексний спосіб спирається на відносні показники
динаміки, просторових порівнянь, виконання плану, які
відображають відношення фактичного рівня досліджу�
ваного показника у звітному періоді до його рівня в ба�
зисному періоді (або до планового чи іншого об'єкту).
За допомогою агрегатних індексів під час дослідження
ефективності виявляють вплив різних факторів на зміну
рівня результативних показників у мультиплікативних
та кратних моделях.

Спосіб пропорційного ділення заснований на про�
порційному розподілі приросту результативного по�
казника по факторах, що його обумовили. А спосіб до�
льової участі полягає у визначенні частки кожного
фактора у загальному прирості результативного по�
казника. Розрахунок проводиться за одноіменними ко�
ефіцієнтами: пропорційного ділення та відповідно до�
льової участі. Ці способи під час дослідження ефек�
тивності застосовуються для визначення величини
впливу факторів на приріст результативного показни�
ка в аддитивних, аддитивно�кратних та змішаних мо�
делях.

Інтегральний спосіб застосовується для вимірюван�
ня впливу факторів у мультиплакативних, кратних та
змішаних моделях кратно�аддитивного виду.

Використання цього способу під час дослідження
ефективності дозволяє отримати точніші результати
розрахунку впливу факторів у порівнянні зі способами
ланцюгової підстановки, абсолютних та відносних
різниць, індексного методу, оскільки, як було вже заз�
начено, додатковий приріст результативного показни�
ка від взаємодії факторів додається не до останнього
фактору, а ділиться порівну між ними.

Логарифмічний спосіб застосовується під час дос�
лідження ефективності для вимірювання впливу фак�
торів у мультиплікативних моделях. Як і при інтег�
ральному способі, тут також результат розрахунку
не залежить від місця розміщення факторів у моделі,
проте, у порівнянні з ним забезпечується більша
точність розрахунків. Якщо при інтегруванні додат�
ковий приріст від взаємодії факторів розподіляється
порівну між ними, то за допомогою логарифмування
результат спільної дії факторів розподіляється про�
порційно частці ізольованого впливу кожного факто�
ра на рівень результативного показника. У цьому його
перевага, а недоліком є обмеженість сфери застосу�
вання [2; 5].

Стохастичний факторний аналіз представляє собою
методики дослідження факторів, зв'язок яких з резуль�
тативним показником на відміну від функціонального є

неповним, ймовірним (кореляційним). Якщо при функ�
ціональній (повній) залежності із зміною аргументу зав�
жди відбувається відповідна зміна функції, то при ко�
реляційному зв'язку зміна аргументу може дати декіль�
ка значень приросту функції в залежності від сполучен�
ня (поєднання) інших факторів, які визначають даний
показник.

Дисперсійний аналіз (дисперсія від лат. dispersio —
розсіювання) — це статистичний метод, який під час
дослідження ефективності дозволяє виявити та виміря�
ти структуру зв'язку між результативною та фактор�
ними ознаками, тобто визначити вплив одного або дек�
ількох факторів на результативний показник.

Регресійний аналіз (регресія від англ. regression
— рух назад, повернення до попереднього стану) —
це метод визначення відокремленого і спільного
впливу факторів на результативну ознаку (показник)
та кількісної оцінки (в абсолютних величинах) цьо�
го впливу шляхом використання відповідних кри�
теріїв.

Під час дослідження ефективності регресійний ме�
тод застосовується для аналізу рівня і співвідношень
складових вартості продукції, яка характеризується
наявністю одного або декількох техніко�економічних
параметрів, що визначають головні її споживчі якості.

Кореляційний аналіз (кореляція від лат. correlation
— відношення) — це метод дослідження взаємозалеж�
ності ознак у генеральній сукупності, які є випадкови�
ми величинами з нормальним характером розподілу.

Головні завдання кореляційного аналізу під час дос�
лідження ефективності: встановлення характеру і тісно�
ти зв'язку між ознаками, що вивчаються (наприклад,
рівнем продуктивності праці та її озброєністю, урожай�
ністю і кількістю внесених добрив, собівартістю і випус�
ком продукції тощо); вимір ступеня впливу окремих
факторів та їх сукупності на результативну ознаку;
об'єктивна оцінка показників та розрахунок кількісних
змін у процесі аналізу і прогнозуванні господарської
діяльності підприємства.

Компонентний аналіз — це один із основних методів
факторного аналізу, який застосовується для перетво�
рення системи вихідних ознак у систему нових показ�
ників.

Під час дослідження ефективності за допомогою
цього аналізу виявляються неявні, безпосередньо не
вимірювані, але об'єктивно існуючі закономірності, обу�
мовлені дією як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Дискримінантний аналіз — вид багатомірного ста�
тистичного аналізу, призначеного для попередньої кла�
сифікації даних. Грунтується на дискримінантній
функції і дає можливість визначити відмінність між дво�
ма сукупностями об'єктів.

Під час аналізу ефективності застосовується в мар�
кетингових дослідженнях сегментації ринку, об�
'єктивній оцінці ступеня новизни товарів, при прогно�
зуванні кінцевої результативності діяльності підприє�
мства.

Кластерний аналіз (кластер від англ. cluster — гру�
па) — це метод багатомірного статистичного досліджен�
ня, до якого належить збір інформації, що містить дані
про вибіркові об'єкти, та упорядкування її в однорідні,
схожі між собою групи (кластери) за допомогою про�
ведення ієрархічних (агломеративних) чи неієрархічних
(ітераційних) процедур.

Під час дослідження ефективності цей вид аналізу,
на відміну від інших методів, дає можливість класифі�
кувати об'єкти не за однією, а за декількома ознаками
одночасно. Формування кластерів означає структури�
зацію досліджуваних об'єктів, тобто методи кластери�
зації необхідні для виявлення структури в даних, яку
нелегко знайти при візуальному обстеженні або за до�
помогою експертів.

Багатомірний математичний факторний аналіз — це
вид багатомірного статистичного аналізу, що викорис�
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товується в процесі дослідження ефективності для вив�
чення взаємозв'язків економічних структур, їх зміни в
часі і просторі, залежності від ряду факторів. Він вклю�
чає методи матричного відображення, математичних
перетворень (подовження, розширення, формального
розкладання факторної системи), комплексної оцінки
господарської діяльності підприємств (метод сум,
відстаней) тощо.

Методи оптимізаційного вирішення економічних
задач (математичне лінійне та нелінійне програмуван�
ня, теорія ігор, масового обслуговування, дослідження
операцій та інші) — це методи, які дозволяють визначи�
ти оптимальне значення цільової функції на допустимій
множині, тобто знайти найкраще (оптимальне) їх рішен�
ня при заданих умовах виробництва або встановити, що
розв'язання немає. Такі методи застосовуються в умо�
вах обмеженості, а відтак, і необхідності економії ре�
сурсів, зокрема, за рахунок оптимізації собівартості,
прибутку та інших індикаторів ефективності.

SWOT�аналіз — аналітичний інструмент, що вико�
ристовується для розробки маркетингової стратегії, у
тому числі оцінки чинників впливу на об'єкт досліджен�
ня, зокрема, через виявлення внутрішніх сильних та
слабких сторін, а також зовнішніх його можливостей і
загроз, з подальшим встановленням взаємозв'язків між
ними. SWOT — це акронім (абревіатура, що вимовляєть�
ся разом) наведених слів: Strengths (сили), Weaknesses
(слабкості), Opportunities (можливості) і Тhreats (заг�
рози). Внутрішнє середовище підприємства відобража�
ють переважно S та W, а зовнішнє — О та Т.

Функціонально�вартісний аналіз (ФВА) — метод,
який використовується для встановлення оптимальних
параметрів продукту (процесу, організаційної структу�
ри) за оціночним критерієм, що характеризує відношен�
ня його загальної споживчої цінності (відповідно до
призначення — функціональної, естетичної, практич�
ної, ергономічної і т. д.) до собівартості (досягнення нею
заданої величини). Метою ФВА є забезпечення такої
мінімізації собівартості (зниження рівня витрат до
цільового її значення) через оптимізацію особливостей
конструкції продукту з одночасним загальним збере�
женням набору необхідних функцій. ФВА передбачає
дві можливості зменшення витрат при одночасному
збільшенні обсягів виробництва якіснішої продукції: 1)
поліпшення співвідношень; 2) застосування замінників
[2; 5].

ФВА�технологія найкорисніша в управлінні проце�
сами формування ефективності функціонування
підприємств, оскільки дозволяє оцінити доцільність
здійснення кожної операції, функції чи процесу в кон�
тексті їх впливу на кінцеву результативність.

Маржинальний аналіз — це вид аналізу, основою
методики якого є поділ операційних витрат у залежності
від обсягів діяльності підприємства на змінні (про�
порційні) і постійні (непропорційні), а також викорис�
тання граничних величин (відносних приростів) для дос�
лідження економічних процесів, зокрема, співвідношень
у системі "витрати (собівартість) — обсяг продажу (ви�
пуск продукції) — прибуток" та прогнозування критич�
них і оптимальних параметрів кожного з них при зада�
них обмеженнях значень інших.

Під час дослідження ефективності маржинальний
аналіз забезпечує можливість [3; 4]: 1) максимально точ�
но встановити вплив факторів на зміну суми операцій�
них витрат, прибутку та рівня рентабельності, що доз�
воляє результативніше управляти процесами формуван�
ня та прогнозування витрат (собівартості продукції) і
фінансових результатів; 2) визначити критичні рівні об�
сягів продажу, змінних витрат на одиницю продукції,
постійних витрат, ціни при заданій величині відповідних
факторів; 3) встановити зону беззбитковості підприєм�
ства і момент, коли воно почне отримувати прибуток,
на основі визначення точки беззбитковості (критично�
го обсягу), розрахунку маржі (суми) покриття у вигляді

маржинального доходу (прибутку) та інших показників;
4) розрахувати необхідний обсяг продажу для отриман�
ня заданої суми прибутку; 5) точніше оцінити до�
цільність виробництва окремих видів сировини, матері�
алів (для власних потреб), продукції (послуг) та ефек�
тивність роботи різних сегментів підприємства; 6) об�
грунтувати оптимальні управлінські рішення щодо змін
виробничих потужностей, асортименту продукції, ціно�
вої політики, технології виробництва (варіантів облад�
нання, придбання комплектуючих і т. д.) з метою
мінімізації витрат та максимізації прибутку.

Основний принцип відбору системою управління
найоптимальнішого методу — метод потрібно обирати,
виходячи із задач, які необхідно вирішити.

Вимоги до відбору методів: 1) можливість практич�
ного застосування методу; 2) вартість використання
методу; 3) підвищення релевантності інформації від за�
стосування методу; 4) достовірність методу; 5) ста�
більність рішення, розробленого та прийнятого на ос�
нові обраного методу; 6) збалансованість визначеного
методу з іншим методичним інструментарієм.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнюючи наведений матеріал, слід відмітити,
що необхідність поліпшення якісних параметрів інфор�
мації, зокрема, підвищення її релевантності, потребує
такого набору методів аналізу, які гарантують пошук
адекватного існуючій кон'юнктурі рішення щодо най�
кращого способу розв'язання конкретної проблеми.
Для забезпечення виконання цієї вимоги слід провес�
ти огляд методів. Потім встановити ту частину проце�
су формування рішення, де застосування відповідного
аналітичного інструментарію дасть максимальний
ефект. І, врешті�решт, визначити умови, за яких по�
винні використовуватися методики аналізу. Можна по�
різному комбінувати відібрані методи, при цьому, деякі
з них виявляться не ефективними, відтак, виникне по�
треба в заміні їх новими (прогресивнішими). Тому на
практиці, для пошуку найоптимальніших рішень, необ�
хідно формувати систему з широкого діапазону ме�
тодів і обирати ті конкретні інструменти, які найбіль�
ше підходять для визначеної проблеми в діяльності
підприємства.
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ВСТУП
Проблема збалансованого розвитку регіонів постає

перед кожною державою світового співтовариства,
адже від успішності розвитку окремих регіонів залежить
розвиток країни в цілому. Сьогодення вимагає перегля�
нути підходи до основних процесів, які відбуваються не
лише в економіці та в екології але і в суспільстві.

У сучасний період є актуальною вимога реалізації
функції управління розвитком регіону, на засадах за�
безпечення умов збалансованого розвитку, з урахуван�
ням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. На�
слідком управління розвитком регіону є не тільки ефек�
тивна робота підприємств, які розташовані на території
регіону, а й рівень та якість життя населення.

В особливу область наукових досліджень виокрем�
люється управління соціально�економічним розвитком
регіону в щільній ув'язці з природно�екологічними умова�
ми та соціальними процесами. Суперечливими відносина�
ми характеризується розвиток економічної, соціальної та
екологічної сфер життєдіяльності регіонів, лише застосо�
вуючи комплекс стимулювання збалансованого розвитку
регіону, можливо їх подолати. На сьогоднішній день існує
певне невизначеність щодо поняття "збалансований роз�
виток регіону", про це сідчить те, що при аналізі виявлено
багато джерел, в яких існують тлумачення збалансовано�
го розвитку у сполученні з поняттями стабільного, стало�
го, комплексного розвитку регіону, проте його також ви�
користовують при розгляді економічних, інвестиційних
напрямів розвитку регіону, у дослідженнях регіональної
політики, екологічних питань. Тому теоретичні розробки
є актуальними і важливими для розуміння та використан�
ня системи збалансованого розвитку регіону. Вивченню
питань регіонального розвитку присвячені наукові праці
таких вчених, як: Василенко В., Геєць В., Амоша А., Аімов Н.,
Долішний М., Мамутов В., Прокопенко Н., Чумачено Н.
та інших. Науковою спільнотою створене значне науко�
во�теоретичне підгрунтя проблематики, проте дис�
кусійнісь категорійного апарату, відсутність цілісності
концепції забезпечення збалансованого розвитку регіону
підтверджує актуальність та необхідність подальшого вив�
чення цього питання.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА НОРМАТИВНО?ПРАВОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

THEORETICAL ASPECTS AND NORMATIVE?LEGAL PROVIDING OF THE BALANCED

DEVELOPMENT REGION

У статті досліджено і узагальнено існуючі в економічній науці теоретичні та нормативно?правові по?

ложення щодо збалансованого розвитку регіону. Надано визначення поняття "збалансованість" та "зба?

лансований розвиток регіону".

 In the article theoretical and normative?legal positions of the relatively balanced development in region

generalized existing in economic science are explored. Determination of notion is formulated "balanced" and

"balanced development of region".

Ключові слова: регіон, розвиток, збалансованість, збалансований розвиток регіону.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті визначено дослідження й узагальнен�

ня існуючих в економічній науці нормативно�правових
та теоретичних положень про збалансований розвиток
регіону, обгрунтування та визначення поняття збалан�
сований розвиток регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
 Формування сприятливих умов для розвиту регіо�

ну є однією з основних функцій управління сучасності.
Законом України про місцеве самоврядування у, ст. 27
"повноваження у сфері соціально�економічного і куль�
турного розвитку, планування та обліку" визначено, що
однією з функцій є "…забезпечення збалансованого еко�
номічного та соціального розвитку відповідної тери�
торії, ефективного використання природних, трудових
і фінансових ресурсів" [1].

В основі теоретичних досліджень існують такі понят�
тя: "регіон", "розвиток", "збалансованість", "збалансова�
ний розвиток". Аналіз підходів авторів до визначення
поняття "регіон" дозволяє відмітити, що кожний з них у
тому чи іншому аспекті розкриває сутність регіону. Уза�
гальнюючи різні підходи до розкриття сутності поняття
"регіон", автори визначають, що регіон — це складна
відкрита соціально�економічна система, у якій відбува�
ються процеси відтворення усіх елементів системи, а та�
кож соціальних, економічних, екологічних процесів, що
забезпечують динаміку рівня і якості життя населення
на основі збереження та розвитку економічного, соціаль�
ного та екологічного потенціалів. Розвиток розглядають
як процес переходу з одного стану в інший, більш удос�
коналене, перехід до нового якісного стану.

Результатом пошуку стратегій розвитку став розг�
ляд у 1972 році на Конференції ООН у Стокгольмі пи�
тання комплексного, зрівноваженого еколого�економ�
ічного розвитку, тоді ж уперше в міжнародно�правово�
му лексиконі був застосований англомовний термін
"sustainable development", який перекладається як зба�
лансований, сталий, стійкий, прикметник "sustainability"
слід розуміти як "збалансованість, гармонійність ", "зба�
лансований розвиток регіону " [2].
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Як зазначає український вчений Вахович І.М.: "Зба�
лансований розвиток — це система відносин суспільно�
го виробництва, при якій досягається оптимальне
співвідношення між економічним ростом, нормалізацією
якісного стану природного середовища, ростом матері�
альних і духовних потреб населення", "збалансованість
передбачає збалансований розподіл фінансових ресурсів
регіону на соціальні, економічні та екологічні цілі відпо�
відно до потреб, інтересів та тенденцій розвитку кожної
зі сфер " [3]. Степаненко А.В. зазначає: "соціо�еколого�
економічний розвиток суспільства повинен забезпечити
найбільш повну збалансованість структури господарства
природним, соціальним та економічним умовам. Під зба�
лансованістю тут слід розуміти узгодженість і
відповідність ресурсів, обсягів виробництва і суспільних
потреб" [4]. Орлов О.Г визначає що "збалансований роз�
виток — це усунення протиріччя між соціальним, еколо�
гічним та економічним аспектами розвитку суспільства і
збереженням навколишнього середовища [5]. Бутко М.П.
пропонує розглядати збалансованість розвитку як опти�
мальне поєднання регулюючих важелів впливу держави
на функціонування економіки, цілеспрямоване форму�
вання засад регіональної політики, досягнення постійної
рівноваги між наявними ресурсами та потребами в них у
просторовому розрізі [6]. Російський вчений Акьюлов
Р.И. вважає, що: "Сбалансированное социально�эконо�
мическое развитие региона предполагает достижение
равновесия между социально�экономическими интере�
сами экономики региона и экономическими, социальны�
ми, духовными потребностями населения" [7]. Теорія
Шевчука В.Я більш спрямована на екологічний розвиток
регіону та зазначає, що збалансований розвиток для умов
України — це "процес гармонізації продуктивних сил, за�
доволення необхідних потреб усіх членів суспільства за
умови збереження і поетапного відтворення цілісності
навколишнього природного середовища (НПС), забез�
печення рівноваги між потенціалом природи та вимога�
ми людей усіх поколінь" [8]. Могомедова Н.А. стверджує,
що теорія збалансованого розвитку регіону розглядаєть�
ся як найбільш раціональний інструмент регіонального

управління. В основу даної
концепції покладено взає�
мозв'язок природно�ре�
сурсних, економічних та
соціальних складових рег�
іону [9]. На думку Геиева
А.М., Зенченко С.В. [10],
збалансований розвиток
економіки регіону — цей
такий розвиток, який
здійснюється за рахунок
ефективного використан�
ня, перш за все, регіональ�
них чинників і забезпечує
постійне збереження умов
для динамічного відтворю�
вання потенціалу тери�
торії.

А.М. Шелехова [11]
вважає, що збалансований
розвиток регіону — це виз�
начення джерел внутріш�
нього зростання і розвитку
регіональних економік,
адекватних специфічним
характеристикам конкрет�
них регіонів і загальним
тенденціям економічного
розвитку в глобальному і
національному контексті.
Визначення збалансовано�
го розвитку регіону пред�
ставлені у таблиці 1.

Аналізуючи термін
"збалансований розвиток регіону" доцільно буде розгля�
нути поняття "збалансованість". Розглядаючи фінансову
політику регіону, Вахович І.М. відзначає, що "збалансо�
ваність передбачає збалансований розподіл фінансових ре�
сурсів регіону на соціальні, економічні та екологічні цілі
відповідно до потреб, інтересів та тенденцій розвитку кож�
ної зі сфер " [3]. Науковці Горленко І.А., Руденко Л.Г., Ма�
люк С.Н., Лебедь Н.П. стверджують, що збалансованість
— "це процес відтворення визначених пропорцій, які за�
безпечать стабільний стан у кожний окремо взятий момент
з метою досягнення прогресу розвитку, його піднесення "
[12]. Як зазначають науковці Галушкіна Т.П., Рєтов В.Є.,
Кочаровська Л.М., збалансованість — це "пропорційність,
баланс — кількісне співвідношення між елементами сис�
теми, що визначає збереження її якісних характеристик"
[13]. Орлов О.Г відзначив, що збалансованість — це "дов�
готривалий процес відтворення заздалегідь визначених
пропорцій та структури певної системи, який дасть змогу
цій системі не лише підтримувати стабільний стан, але при
сприятливих умова розвиватися" [5]. Вчені Хамидулина
И.А., А.М. Казанский [14] під збалансованістю розуміють
відповідність між обсягами продуктів і господарських ре�
сурсів і потребою в цих продуктах і ресурсах. Підходи ав�
торів до визначення поняття "збалансованість" дозволяє
відмітити, що кожний з них у тому чи іншому аспекті роз�
криває його сутність. Узагальнюючи підходи до розкрит�
тя поняття "збалансованість", можна визначити, що зба�
лансованість — це процес відтворення та пропорційного
розподілу ресурсів на економічні, соціальні, екологічні цілі,
який дасть змогу підтримувати їхню рівновагу та розви�
ток.

Особливу роль у формуванні регіональної політики
України грає питання правового забезпечення збалансова�
ного розвитку регіону. У Конституції України визначено,
що збалансований соціально�економічний розвиток регі�
онів може забезпечуватись"…з урахуванням їх історичних,
економічних, екологічних, географічних і демографічних
особливостей, етнічних і культурних традицій" [15].

У Концепції державної регіональної економічної
політики розкривається задача "...досягти збільшення на�

Таблиця 1. Визначення поняття "збалансований розвиток регіону"

№ 
п/п Автор Визначення 

1 Ваховіч І.М. 
[3, с. 87] 

Збалансований розвиток — це система відносин суспільного виробництва, при якій 
досягається оптимальне співвідношення між економічним ростом, нормалізацією 
якісного стану природного середовища, ростом матеріальних і духовних потреб 
населення 

2 Степаненко А.В. 
[4, с. 77] 

«соціо-еколого-економічний розвиток суспільства повинен забезпечити найбільш 
повну збалансованість структури господарства природним, соціальним та 
економічним умовам. Під збалансованістю тут слід розуміти узгодженість і 
відповідність ресурсів, обсягів виробництва і суспільних потреб»

3 Орлов О.Г. 
[5, с. 90] 
 

Збалансований розвиток — це усунення протиріччя між соціальним, екологічним та 
економічним аспектами розвитку суспільства і збереженням навколишнього 
середовища 

4 Акьюлов Р.И. 
[7] 

Сбалансированное социально-экономическое развитие региона предполагает 
достижение равновесия между социально-экономическими интересами экономики 
региона и экономическими, социальными, духовными потребностями населения

5 Бутко М. П. 
[6, с. 176] 

Збалансованість розвитку – це оптимальне поєднання регулюючих важелів впливу 
держави на функціонування економіки, цілеспрямоване формування і засад 
регіональної політики, досягнення постійної рівноваги між наявними ресурсами та 
потребами в них у просторовому розрізі  

6 Магомедова Н. 
А. [9] 

Теорія збалансованого розвитку регіону розглядається як найбільш раціональний 
інструмент регіонального управління. В основу даної концепції покладено 
взаємозв’язок природно-ресурсних, економічних та соціальних складових регіону 

7 Шевчук В.Я. 
[8, с. 42] 
 

Збалансований розвиток для умов України як «процес гармонізації продуктивних сил, 
задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умови збереження і 
поетапного відтворення цілісності навколишнього природного середовища (НПС), 
забезпечення рівноваги між потенціалом природи та вимогами людей усіх поколінь»  

8 Геиева А.М., 
Зенченко С.В. 
[10] 

Збалансований розвиток економіки регіону — це такий розвиток, який здійснюється за 
рахунок ефективного використання, перш за все, регіональних чинників і забезпечує 
постійне збереження умов для динамічного відтворювання потенціалу території  

9 Шелехова  
А. М. [11] 

Збалансований розвиток регіону — це визначення джерел внутрішнього зростання і 
розвитку регіональних економік, адекватних специфічним характеристикам 
конкретних регіонів і загальним тенденціям економічного розвитку в глобальному і 
національному контексті 
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ціонального багатства, раціонального територіального
поділу праці та системи розселення, збалансованості соц�
іального, економічного, екологічного внутрішньо регіо�
нального розвитку" [16]. Закон України "Про стимулю�
вання розвитку регіонів" зазначає про створення рівних
умов для динамічного, збалансованого соціально�еконо�
мічного розвитку регіонів України [17] . У Постанові Ка�
бінету Міністрів України "Про засади державної регіо�
нальної політики" наголошено: "...основні завдання: те�
риторіально цілісний та збалансований розвиток Украї�
ни; інтеграція регіонів; максимально повне використан�
ня потенціалу регіонів з урахуванням їх особливостей;
підвищення конкурентоспроможності" [18].

Досвід з регіонального розвитку країн Західної Євро�
пи прийнято вважати показовим і таким, що має суттєве
теоретичне та практичне значення. Суттєве змістовне на�
вантаження мають зміни, що відбулися протягом останніх
десятиліть у країнах Східної і Центральної Європи у зв'яз�
ку зі вступом більшості з них до ЄС. Отже, їхній досвід ре�
формування для України є не лише цікавим, але й корис�
ним. У Франції провідні цілі регіональної політики визна�
чено Основним законом у галузі регіонального розвитку
(1995 р.). По�перше, передбачено створення на всій тери�
торії країни однакових можливостей для стабільного те�
риторіального розвитку й умов рівного доступу до знань та
інформації. По�друге, — забезпечення збалансованого за�
гальнонаціонального розвитку. В Іспанії значну увагу при�
ділено проблемі рівномірного розвитку регіонів, що пояс�
нюється конституційним положенням щодо необхідності
забезпечення збалансованого розвитку територій [19].

Збалансований розвиток регіонів не є принципово
новим поняттям для країн Центральної та Східної Євро�
пи. В Естонії регіональна політика провадиться держа�
вою з метою створення умов для збалансованого соц�
іально�економічного розвитку всіх регіонів країни з
урахуванням як регіональних, так і загальнонаціональ�
них інтересів. У Словенії в 1999 році (з наступними зміна�
ми у 2001 році) був прийнятий Закон про сприяння зба�
лансованому регіональному розвитку. Чеська республ�
іка в квітні 1998 року в Засадах регіональної політики
визначила: "Регіональну політику розуміють як концеп�
туальну діяльність державних і регіональних органів
влади з метою: сприяння збалансованому й гармоній�
ному розвиткові регіонів Чеської Республіки; зменшен�
ня відмінностей у рівнях розвитку регіонів; покращен�
ня регіональної економічної та соціальної структури.

ВИСНОВКИ
Дослідження визначень "збалансований розвиток

регіону" спонукає до висновку, що єдиного визначення
цього терміна збалансований розвиток регіону не існує;
науковці в тій чи іншій мірі визначають, що збалансова�
ний розвиток не можливий без об'єднання соціальної,
економічної та екологічної складових. Узагальнюючи
підходи до розкриття поняття "збалансованість", мож�
на визначити, що збалансованість — це процес відтво�
рення та пропорційного розподілу ресурсів на еко�
номічні, соціальні, екологічні цілі, який дасть змогу
підтримки їхньої рівноваги та розвитку.

Автори визначають, що найбільш сприйнятливим
напрямом для досягнення збалансованості є інтеграція
економічного, соціального, екологічного підходів, бо
саме вони впливають на підвищення рівня та якості жит�
тя населення на основі забезпечення збалансованого
розвитку всіх елементів системи.

Отже, на наш погляд, збалансований розвиток регі�
ону слід визначити, як процес змін економічних, соці�
альних, екологічних сфер регіональної системи, що при�
зводять до якісних рівноважних перетворень у напрямі
підвищення рівня і якості умов життєдіяльності людини.
Збалансований розвиток слід розглядати як багатомір�
ний та багатоаспектний процес, що відбувається для до�
сягнення економічних, соціальних та екологічних цілей
для забезпечення рівня та якості життя населення.
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ВСТУП
Нагальною проблемою, що потребує поетапного

розв'язання, є збільшення диспропорцій соціально�еко�
номічного розвитку регіонів, низька конкурентоспро�
можність та інвестиційно�інноваційна активність. Неви�
рішеність цієї проблеми істотно ускладнює реалізацію
єдиної політики у сфері соціально�економічних пере�
творень, збільшує загрозу виникнення регіональних
криз, дезінтеграції національної економіки; перешкод�
жає формуванню загальнодержавного ринку товарів і
послуг; сприяє зниженню конкурентоспроможності на�
ціональної економіки та її інтеграції у світове господар�
ство в умовах глобалізації [2—4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути шляхи вирішення проблем

регіонального розвитку в умовах європейської інтег�
рації України та глобалізації світової економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Міжрегіональні відмінності обумовлені історични�

ми природно�географічними чинниками, нерівномірні�
стю економічного розвитку, неоднаковим потенціалом
регіонів. З початком ринкових перетворень розбіжності
регіонального розвитку почали зростати, що пояс�
нюється як наявністю регіонів з різною структурою еко�
номіки, так і недосконалістю діючих механізмів регулю�
вання регіонального розвитку [1].

Основною метою державної регіональної політики
України на сучасному етапі розвитку є створення умов,
що дадуть змогу регіонам повністю реалізувати наяв�
ний потенціал, зробити максимальний внесок у націо�
нальну економіку, здобути конкурентні переваги на зов�
нішньому ринку.

Тому сьогодні необхідно зосередитися на вирішенні
таких проблем регіональної політики:

— низька інвестиційна привабливість регіонів та
інноваційна активність у них;

— нерозвинута виробнича та соціальна інфраструк�
тура;

— зростання регіональних диспропорцій у сфері
соціально�економічного розвитку регіонів;

— слабка міжрегіональна інтеграція;
— нераціональне використання людського потенціалу;
— низька конкурентоспроможність регіонів та інші

[2; 3; 4].
Остання проблема набуває особливої значущості в

умовах європейської інтеграції України та глобалізації
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світової економіки. Глобалізація веде до посилення кон�
курентної боротьби на світовому ринку. При цьому ви�
рішальними порівняльними перевагами стають не на�
явність природних ресурсів і дешевої робочої сили (на�
впаки, перевагою вважається наявність висококваліфі�
кованих працівників), сприятливе географічне положен�
ня тощо, а "технологічний відрив" від конкурентів, тоб�
то здатність провідних експортоорієнтованих галузей
даної країни створювати все нові й нові технології та,
відповідно, продукти. Тому сьогодні необхідно розро�
бити концепцію забезпечення конкурентоспроможності
регіону на сучасному етапі європейської інтеграції Ук�
раїни, яка повинна включати такі напрями, як:

— якість людського капіталу, розвиток економіки
знань, їх роль у підвищенні рівня конкурентоспромож�
ності регіону;

— стратегію сприяння національним та іноземним
інвестиціям як найважливішого чинника підвищення
конкурентоспроможності регіону;

— подолання інституційної недосконалості у роз�
витку конкурентного середовища регіону;

— розвиток торгівлі товарами та послугами як чин�
ник підвищення рівня конкурентоспроможності регіо�
ну в умовах глобалізації;

— напрями сприяння розвитку міжрегіональних гос�
подарських зв'язків і транскордонного співробітництва;

— основні регіональні особливості та чинники кон�
курентоспроможності регіону в умовах глобалізації
економіки [2; 3; 4].

Багато авторів вважають найважливішою конкурент�
ною перевагою України наявність величезного людсько�
го капіталу. Людський капітал включає висококваліфіко�
ваних, фізично здорових працівників, які мають достат�
ньо знань для того, щоб використовувати складне устат�
кування і сучасні технології, здатних збирати та аналізу�
вати великий масив інформації, а також працівників, які
дістають задоволення від своєї праці, матеріально зацікав�
лених в її кінцевих результатах. Але наявність людського
капіталу — це тільки потенціальна конкурентна перевага,
яка стає реальною в процесі інновацій, тобто створення
принципово нових технологій, високотехнологічних про�
дуктів, нових форм організації виробництва і реалізації цих
продуктів. Дослідники цих процесів вважають, що саме
тут, у ланці, яка опосередковує зв'язок прикладної, тобто
фундаментальної науки та виробництва, знаходиться най�
слабкіше місце української економіки [2, с. 37].

Терміни "інформаційна економіка", "економіка
знань", які з'явилися у 70�ті роки ХХ ст., сьогодні сим�
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волізують ускладнення усіх сфер господарського жит�
тя та впровадження комунікаційних технологій. Знан�
ня та інші нематеріальні цінності стають вирішальним
чинником ефективної роботи підприємств кожного ре�
гіону, їхньої конкурентоспроможності [1, с. 26].

Інвестиції в людський капітал окуповуються значно
швидше, ніж в основний капітал. Це довгочасні затрати на
розвиток освіти (шкільної, вищої та середньої спеціальної),
охорони, здоров'я, науки та соціальної сфери, і особливо
це стосується регіонів, які відносять до депресивних. Недо�
статні затрати в цю сферу веде до негативних наслідків, які
в кінцевому рахунку призводять до погіршення соціально�
економічного стану таких регіонів. В умовах, коли наука
перетворилася на безпосередню продуктивну силу суспіль�
ства, інвестиції в людський капітал — це, насамперед, вкла�
дання в підвищення міжнародної конкурентоспроможності
країни та прискорення зростання її економіки [1].

Національна економіка істотно ослаблена погіршен�
ням зовнішніх і внутрішніх чинників зростання. То ж по�
стає нагальна проблема активного використання інновацій
як засобу розвитку й адаптації підприємств регіонів до
процесів євроінтеграції та глобалізації. Українським
підприємствам треба розробляти і використовувати пере�
дові інноваційні технології управління, щоб забезпечити
свою конкурентоспроможність, з урахуванням особливо�
стей сучасних господарських процесів і розвитку регіонів.

Для того щоб євроінтеграція України відбувалась
ефективно, треба конструктивно активізувати іннова�
ційний процес у регіонах і на рівні економічної систе�
ми, підвищуючи престиж розумової праці, розвиваючи
різноманітні форми інноваційного підприємництва в
кожному регіоні, що дає можливість підвищити конку�
рентоспроможність української економіки [4].

Вивчаючи досвід країн, що розвиваються, необхід�
но звернути увагу на недоцільність, шкідливість прове�
дення політики наздоганяючого розвитку, коли вжива�
лися заходи до разового імпорту машин та обладнання.
Це призвело до того, що ці країни не знайшли власної
ніші в загальноцивілізаційному процесі, не створили
умов для самостійного технічного розвитку, удоскона�
лення та модернізації всього технічного парку, для ство�
рення конкурентоспроможного виробництва [1].

Коли відсутня системна діяльність з удосконалення та
розвитку техніки й технології, машинний імпорт може
призвести до провалу національної економіки. Наприкінці
2008 року національна економіка України понесла збит�
ки, тобто до держбюджету не надійшли валютні надход�
ження від реалізації продукції металургійних підприємств
на світовому ринку. Ця продукція неконкурентоспромож�
на, тому що металургійні підприємства використовують
застарілі технології, довгі роки не здійснювалась модерн�
ізація виробництва. Наслідки такої економічної політики
стали причиною кризи, безробіття, інфляції.

Ринковий механізм необхідно використовувати на
повну потужність не для наздогоняючого розвитку, а
для здійснення такої національної економічної політи�
ки, яка б орієнтувалась на інвестиційну діяльність, вра�
ховуючи особливості та потреби суб'єктів економічної
діяльності (регіонів), а також саме національний, а не
іноземний капітал повинен стати основою як національ�
ної, так і регіональної конкурентоспроможності. Досвід
розвинених країн Європи, таких як Франція, Польща,
свідчить про необхідність розвитку конкурентних пере�
ваг окремих регіонів у контексті міжрегіонального
співробітництва. Це потребує інституційних змін, у тому
числі затвердження єдиної національної концепції стра�
тегії розвитку регіонів, структурних змін в економіці
регіонів як передумови формування та посилення регі�
ональних конкурентних переваг [1; 2; 3].

Державою розроблена стратегія регіонального роз�
витку України на 2004—2015 рр. Основною метою стра�
тегії є створення умов для підвищення конкурентоспро�
можності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку на
сучасній технологічній основі, високої продуктивності

виробництва та зайнятості населення. Цей документ
містить всебічні напрями регіональної політики держави,
але головна проблема — це політика, яка не наповнюєть�
ся реальним змістом на практиці. Важливим практичним
інструментом реалізації національної концепції є чіткий
законодавчий розподіл повноважень, відповідальності та
фінансово�економічної бази між різними рівнями управ�
ління: загальнодержавним, регіональним і місцевим.

Щоб інтегрувати вітчизняну економічну систему у
світогосподарській процес, треба підвищувати ефек�
тивність і конкурентоспроможність великих підприємств,
розвивати таку форму інноваційного підприємництва як
концерни. У концернах на регіональному рівні можуть
об'єднуватися підприємства промисловості, транспорту,
торгівлі, банківської сфери для спільного здійснення на�
укомістких інноваційних проектів, що дасть змогу їхнім
учасникам вирівнювати певні галузеві та регіональні се�
зонні коливання та ризики, переводити капітал у перс�
пективніші галузі економіки, сприятиме підвищенню
рівня конкурентоспроможності регіону [3; 4].

Одним із основних показників, за яким оцінюють перс�
пективи економічного зростання країни та її конкурентні
переваги на зовнішньому та внутрішньому ринках, є націо�
нальна конкурентоспроможність. Аналіз вітчизняних та
зарубіжних досліджень показує, що науково�технологіч�
ний потенціал є одним із визначальних факторів, здатних
суттєво впливати на формування національної конкурен�
тоспроможності України. Рівень та динамізм розвитку інно�
ваційного та науково�технологічного потенціалу визначає
основу стійкого економічного зростання країни. Така сис�
тема не існує окремо від економічних процесів, а являє со�
бою невід'ємну складову інноваційної моделі розвитку еко�
номіки на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Наявні конкурентні переваги регіонів та окремих га�
лузей економіки повинні бути основою при формуванні
напрямів, форм та методів регіональної інтеграції Ук�
раїни до ЄС.

ВИСНОВКИ
Процес глобалізації зумовлює розвиток інновацій�

ного підприємництва, яке сприяє інтеграції країни в си�
стему європейського та світового господарства. Тому
важливими невідкладними стратегічними завданнями
розвитку національної економіки мають бути піднесен�
ня конкурентоспроможності продукції підприємств у
кожному регіоні, забезпечення впровадження інно�
вацій, модернізація виробництва. Особливої значущості
це набуває в умовах економічної кризи.

Невідкладною потребою є чітке визначення глобаль�
них і регіональних аспектів рівноправного входження
України до сучасної системи міжнародних економічних
відносин, куди вона повинна включатися не на правах
сировинного придатка, а як технологічно розвинута
держава з гідним рівнем життя її громадян.

Необхідно створювати привабливий інвестиційний
клімат, тобто вживати рішучих заходів щодо всебічної
реструктуризації підприємств кожного регіону, що зу�
мовить істотне зростання ринкової ціни їх активів і зро�
бить їх привабливими для потенційних інвесторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світ неможливо уявити без супермаркетів.

Ринку підприємств роздрібної торгівлі притаманна жорст�
ка конкуренція. Споживачі стали більш вимогливо стави�
тися до продуктів, які вони купують, та до умов, в яких
здійснюються покупки. Тому підприємства роздрібної
торгівлі застосовують комплекс маркетингових технологій
для залучення більшої кількості покупців та підвищення
обсягу продаж. Основна мета використання супермарке�
тами ефективних маркетингових технологій — спонукати
споживачів купувати більше продукції, навіть якщо вони не
планували здійснювати покупку того чи іншого товару.

Вже відомим є той факт, що навіть при складанні ре�
тельного плану покупок після відвідування супермаркету
споживачі розуміють, що витратили та купили набагато
більше, ніж планували. У сучасних умовах супермаркети є
досить зручними для здійснення покупок, ніхто не підга�
няє та не квапить, тому є час пройти всю торгівельну пло�
щу. Це може супроводжуватися приємною музикою та аро�
матами, а також різноманітною яскравою рекламою товарів
із написом про акцію чи знижку.

Згідно досліджень Американського інституту реклами
на місці продажу, 70% рішень про покупку приймається
споживачами в торговельному закладі [4, c. 144]. За резуль�
татами досліджень компанії Lіght promotіon: 30% покупок
українських споживачів приходиться на твердо заплано�
вані, 6% — на покупки заплановані взагалі, 4% — на аль�
тернативні, а 60% — на імпульсивні [5, с. 5].

За статистикою 2011 року, у США 40% споживчих вит�
рат притаманні імпульсивним покупкам. Молодші за віком
споживачі частіше здійснюють імпульсивні покупки. Найв�
мотивованіші імпульсивні покупки, а це 88%, мають місце
під час розпродажів. 60% жінок хоча б раз на рік здійснили
імпульсивну покупку. Переважна більшість людей здійсню�
ють імпульсивні покупки під впливом емоцій. 90% людей
здійснюють часті імпульсивні покупки, 30—50% всіх поку�
пок споживачі класифікують як імпульсивні. 20% того, що
купують споживачі у продуктових магазинах, — під впли�
вом імпульсу. 75% споживачів почуваються щасливими після
імпульсивних покупок

Враховуючи зростаючу популярність робити покупки
у супермаркетах та за наявності великої кількості останніх,
більшість з супермаркетів у своїй діяльності використову�
ють результати дослідження конкурентного середовища з
метою розширення асортименту товарів і поліпшення тор�
говельних умов, включаючи вдалий мерчендайзинг, що
відображається у стимулюванні імпульсних покупок. У ви�
соко конкурентному середовищі тільки ті магазини, які пе�
ревершують очікування своїх клієнтів з точки зору забез�
печення приємного шопінгу, можуть вижити і стати успіш�
ними.
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АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам здійснення імпульсивних покупок, у резуль�

таті вдалого мерчендайзингу зокрема, а також впливу се�
редовища супермаркетів на покупки за імпульсом присвя�
тили свої роботи як вітчизняні, так і вчені закордонні: Е.В.
Ромата [5], Т. Парамонова [3], В.Г. Прушківський, Г.В. Ко�
зацька [4], А.В. Лазуткіна [2], Сеунгууг Уейн, Майкл А.
Джоунс, Шарон Е. Беаті [7].

 Але, незважаючи на низку досліджень, у економічній
науці досі тривають дискусії стосовно дії факторів, які впли�
вають на здійснення імпульсивних покупок. Тому ця про�
блема залишається актуальною.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити ступінь впливу факторів внут�

рішнього середовища супермаркетів на здійснення імпуль�
сивних покупок споживачами.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах швидкого розвитку торгівлі здійснення імпуль�

сивних покупок є звичайною поведінкою споживача. Су�
часна культура споживання дає можливість піддатися спо�
кусі та здійснити незаплановану покупку не думаючи про
наслідки. Імпульсивну покупку можна характеризувати як
спонтанну покупку тієї речі, яку споживач не планував прид�
бати. Покупку характеризують як спонтанну, тому що вона
зроблена тоді, коли споживач не здійснював активного по�
шуку предмету, не робив планів щодо придбання продукту
та не ставив перед собою задачу його купити [7].

Таке бажання виникає у споживача під впливом певних
факторів. Існують мотиватори для здійснення імпульсив�
них покупок. По�перше, споживачі, які набагато частіше за
інших здійснюють імпульсивні покупки, є більш комуніка�
бельними, вимогливими до свого статусу та іміджу. Зазви�
чай, такі покупці здійснюють імпульсивні покупки, щоб виг�
лядати краще в очах інших. По�друге, таким покупцям, як
правило, важче протистояти емоційним поривам імпульсив�
но витрачати гроші. По�третє, такі покупці, як правило,
здійснюють імпульсивні покупки для поліпшення свого на�
строю. Останнє, імпульсні покупці мають менше шансів за�
думатися про наслідки своїх витрат, вони просто хочуть
купити товар.

Згідно досліджень В.Г. Прушківського та Г.В. Козиряць�
кої, великий вплив на імпульсивні покупки має внутрішнє
середовище супермаркетів, а саме місце та методи розташу�
вання товарів. Безумовно, імпульсивні покупки напряму по�
в'язані з мерчендайзингом. Останній заслуговує на особли�
ву увагу, оскільки він є вагомим елементом маркетингу. Тому
необхідно чітко визначити принципи, за якими він розви�
вається. Одним із напрямів розвитку та формування мерчен�
дайзингу є аналіз психологічних компонентів [4, c. 145].
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Завдяки впливу на психологію споживача останнім
здійснюються імпульсивні покупки. Цьому сприяє
внутрішнє середовище супермаркетів. Цікавим є те, що саме
у процвітаючих супермаркетах кількість імпульсивних по�
купок досягає 60% у співвідношенні з 40% покупок плано�
вих.

Щоб впливати на покупця, підштовхуючи до здійснення
імпульсивних покупок, необхідно з'ясувати, населення яко�
го матеріального статку відвідує супермаркети, і яким чи�
ном вони приймають рішення про здійснення покупок. Не�
обхідно відзначити, що 40% покупців — це жінки всіх віко�
вих категорій із середнім статком, 20% — чоловіки зі стат�
ком нижче середнього, 15% — забезпечені чоловіки, 10%
— пенсіонери, 10% — жінки зі статком нижче середнього і
5% — молодь, а саме школярі та студенти, які матеріально
залежать від батьків.

За твердженням Лазуткіної А.В. [2, c. 42], імпульсивна
покупка не має чітко виражених вимог від споживача та є
додатковою можливістю для компанії збільшити обсяги
збуту своєї продукції. Це досягається шляхом інформуван�
ня про товар та привабливого оформлення звернення до
споживача.

Згідно аналізу внутрішнього середовища супермаркетів
щодо впливу на здійснення імпульсивних покупок спожи�
вачами, необхідно відзначити наступне. По�перше, під час
знаходження у супермаркеті на споживачів діють певні под�
разнюючі фактори. Суттєвим таким фактором, що підви�
щує можливість "випадкового" споживчого вибору, висту�
пає упаковка та оформлення місця продажу. Необхідно
зазначити, що ці фактори виконують роль продавця, однак
вони не завжди є вирішальними при здійснені покупки, а
лише привертають увагу. Основними кольорами, які спо�
нукають до здійснення імпульсивної покупки, є:

— пастельні кольори, які створюють ілюзію "іграшко�
вого світу": рожеві, салатові, світло�лілові, лимонні. Лілові
кольори також вважають "жіночими кольорами". Тому, не
дивно, що деякі бренди, зокрема молочної та шоколадної
груп, частину своєї продукції представляють саме у ліловій
гамі (це можуть бути десерти, біо�йогурти, плитки шоко�
ладу та ін.);

— кольори, які асоціюються із затишком: коричневі,
бежеві.

Згідно спостережень у супермаркетах, необхідно заува�
жити, що кольори оформлення повинні максимально відпо�
відати типу товару та умовам збереження. Так, холодні тони
в оформленні торгових залів (синій, білий, сірий, холодний
рожевий) сприяють зниженню продажів товарів продукто�
вої групи в цілому, однак здатні збільшити кількість імпуль�
сивних покупок у відділі заморожених продуктів (створюєть�
ся ілюзія свіжості і чистоти), коричнюваті і зеленуваті тони
сприяють збільшенню продаж вин і знижують продаж об�
числювальної і комп'ютерної техніки.

По�друге, визначальним фактором, що підвищує
кількість імпульсивних покупок, є розміщення товарів, ви�
користання яких разом підвищує якість та ефективність від
споживання обох товарів (супутні товари та товари�катал�
ізатори). По�третє, важливим елементом є тип викладки та
торгове устаткування.

Внутрішнє середовище супермаркету (а саме торговель�
ної зали), яке безпосередньо впливає на прийняття рішен�
ня споживачем, характеризується: звуковим супроводжен�
ням, світовим оформленням, використанням певних коль�
орів та ароматів [2, c. 9]. Аромомаркетинг вважають інно�
ваційним способом просування продукції у роздрібній
торгівлі. Відповідно, якщо покупець відчуває приємний за�
пах, у нього виникають приємні емоції, гарний настрій, че�
рез що відбувається безліч незапланованих покупок. За да�
ними вчених з Падерборнського університету (Вестфалія,
Німеччина), час перебування клієнтів у ароматизованому
приміщенні збільшується на 16%, готовність купувати — на
15%, імпульсивні покупки зростають на 6%.

Звукове супроводження у супермаркетах відрізняється
в залежності від категорії, розміру та стилю супермаркету.
Доцільно обирати мелодії залежно від контингенту по�

купців і часу доби. Мелодії повинні бути позитивними та не
занадто швидкими. Як відомо, швидкий ритм та музика спо�
нукають до швидких дій та до більш інтенсивного процесу
здійснення покупок.

Також місця, де знаходиться сам продукт, впливають
на прийняття рішення щодо здійснення імпульсивної по�
купки. Лише 40—50% споживачів проходять всі торгівельні
ряди супермаркету, у той час, коли більшість — обходять
лише периметр. Відомо, що прикасова зона є найбільш спри�
ятливою для здійснення імпульсивної покупки. Споживач
у черзі нічим не зайнятий, а біля каси завжди розташова�
ний товар, який частіше купують за імпульсом. Необхідно
зазначити, що безпосередньо наявність візка у супермар�
кеті спонукає споживача його заповнити. По�друге, до
відділу, де частіше здійснюють імпульсивні покупки, відно�
сяться молочний та хлібний або відділ випічки (вони, як пра�
вило, розташовані у кінці торговельної зали). Дитячі това�
ри розташовані на рівні очей дітей. До дитячих товарів ми
можемо віднести не лише іграшки, а й кукурудзяні палички
та дитячі солодощі.

Також певного впливу на купівельну поведінку щодо
здійснення імпульсивної покупки в точці продажу мають:
плакати, де вказані знижки і низькі ціни, — це промоефект;
атмосфера "взаємодії" — насолода від процесу покупки,
сучасність місця та привабливість — також характеризу�
ються пересувними плакатами. Це має назву "ефект від ат�
мосфери внутрішнього середовища" [6].

ВИСНОВОК
Таким чином, із вищенаведеного можна зробити вис�

новок, що елементи та складові внутрішнього середовища
супермаркетів безпосередньо впливають на прийняття
рішення споживачами щодо здійснення імпульсивних по�
купок. За допомогою вдалого поєднання та використання
факторів, які впливають на поведінку споживача, супермар�
кети мають можливість збільшити кількість імпульсивних
покупок, а споживач, не підозрюючи, що його поведінкою
маніпулюють, продовжуватиме купувати.

Щоб зменшити кількість імпульсивних покупок, необ�
хідно змінити свої споживчі звички та звички здійснювати
покупки; здійснювати моніторинг покупок та бюджету.
Необхідно відзначити, що імпульсивні покупки споживачі
так чи інакше здійснюють незалежно від доходу, статті та
соціальної групи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У економічній системі умови відтворення для ок�

ремих елементів системи можуть бути різними. Збе�
реження умов відтворення впродовж відносно трива�
лого періоду може зумовити якісні зміни у структурі
економіки. Зазначимо, що більшість науковців і прак�
тиків розглядають диспаритет цін як стримуючий фак�
тор розвитку фінансового стану сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, обмежує можливості для за�
безпечення розширеного відтворення. В основному
вилучення фінансових ресурсів із сільського госпо�
дарства здійснюється через систему диспаритету цін,
коли виручених від продажу продукцію та послуг гро�
шових коштів недостатньо для відшкодування витра�
чених у процесі її виробництва матеріально�техніч�
них ресурсів.

Отже, розбалансованість цін у сільськогоспо�
дарському виробництві зумовила прояви такого не�
гативного економічного явища, як диспаритет цін і на
основі цього порушення еквівалентності обміну між
сферами АПК. За таких умов особливо відчувається
відсутність коштів у товаровиробників для придбан�
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ня необхідних матеріальних ресурсів для технологіч�
них операцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам економічних взаємовідносин в агропро�

мисловому виробництві присвячені роботи відомих вче�
них економістів�аграрників: В.Г. Андрійчука, В.Л. Вален�
тинова, М.П. Вітковського, П.І. Гайдуцького, О.В. Кри�
сального, М.Й. Маліка, В.Я. Месель�Веселяка, О.М. Они�
щенка, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, О.М. Шпичака,
В.В. Юрчишина та інших. У дослідженнях цих учених
основна увага приділяється проблемам встановлення
міжгалузевого паритету цін, питанням формування аг�
ропродовольчих ринків, розробки інституційного меха�
нізму, напрямам регулювання та ролі держави у розвит�
ку економічних відносин в АПК.

Проте потребують подальшого і більш глибокого
дослідження методологічні аспекти оцінки паритетності
міжгалузевих відносин, а саме розробка системи показ�
ників, що характеризують паритетність економічних
відносин між сферами АПК з метою створення умов для
пропорційного їх розвитку.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка методичних засад розра�

хунку паритетності цін на промислову та сільсько�
господарську продукцію та доцільність використан�
ня даного показника для характеристики взаємовід�
носин між промисловістю та сільським господар�
ством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У вітчизняній практиці поширена думка про те, що
порушення цінового паритету на продукцію сільсько�
го господарства є однією із важливих причин сучасно�
го занепаду галузі, якої необхідно запобігати захода�
ми державної політики. Так, вітчизняним нормативно�
правовим регулюванням вимагається забезпечення "ек�
вівалентного обміну між сільським господарством та
промисловістю" або "об'єктивних співвідношень у
цінах на промислову і сільськогосподарську продук�
цію", однак у жодному з цих документів відсутні поси�
лання на критерії того, як повинна оцінюватись "екві�
валентність обміну" та що означають "об'єктивні
співвідношення у цінах". Таке положення дозволяє
користуватися цим аргументом як універсальним об�
грунтуванням будь�яких конкретних урядових програм
та заходів у сфері підтримки сільського господарства
[1, с. 123].

У законодавчій діяльності були зроблені спро�
би узагальнити на загальнодержавному рівні конт�
роль за дотриманням паритету між цінами в "вхідні"
матеріальні ресурси і сільськогосподарську продук�
цію шляхом прийняття проекту Закону України
"Про паритет цін на сільськогосподарську продук�
цію та спожиту в сільському господарстві промис�
лову продукцію і послуги". Через певні суб'єктивні
обставини він не був прийнятий Верховною Радою
України.

Паритетність економічних відносин в агропродо�
вольчому комплексі означає рівність усіх учасників
(партнерів) відтворювального процесу на всіх його
стадіях, незалежно від форми власності та господа�
рювання. Така рівність допускає, з одного боку, фор�
мування єдиної нормативно�правової бази регулю�
вання економічних процесів в аграрній сфері економ�
іки, а з іншого боку, наявність рівних стартових мож�
ливостей для всіх товаровиробників у процесі реалі�
зації товарів і послуг, їх адаптації до умов державної
кредитної та податкової політики до кон'юнктури
ринку.

У світовій практиці прийнято вважати, що пари�
тетність досягається тоді, коли в будь�якому наступ�
ному році за один і той же обсяг сільськогосподарсь�
кої продукції сільськогосподарські підприємства мо�
жуть купити таку саму кількість промислових товарів
і послуг, яку вони придбали в попередні паритетні
роки. Сутність реального паритету вдало висловив ко�
лишній президент США Дж. Рузвельт. Якщо в 1912 р.
фермер міг відвезти в місто бушель зерна, продати
його і купити собі сорочку, то і сьогодні він повинен
бути в змозі відвезти в місто бушель зерна і купити
сорочку.

Окремі науковці зазначають, що диспаритет цін —
це своєрідний перерозподіл новоствореної вартості
у сільському господарстві: "…ті ресурси, які недоот�
римає сільське господарство, використовуються на
розвиток інших галузей. У цьому полягає сутність не�

еквівалентності, адже закон вартості
реалізується… через суму стихійних
відхилень, що взаємно компенсують�
ся. Фактичні обсяги втрат сільсько�
господарської галузі залежать від
рівня монополізації тих галузей, із
якими вона вступає в товаробмінні
відносини. Об'єктивною тенденцією є

зростання монополізації галузей, що постачають ре�
сурси сільському господарству та займаються збутом
продукції. Причому тенденції концентрації харак�
терні і для самого сільського господарства, але діють
не так динамічно, як з галузями, що менше залежать
від природно�біологічного чинника виробництва" [2,
с. 51].

Розвиток сільськогосподарського виробництва в
умовах планової економіки здійснювався в умовах зро�
стаючого диспаритету цін. Однак, у цих умовах його
періодично вирівнювали шляхом підвищення раз у 5—
10 років цін на сільськогосподарську продукцію та
встановлення пільгових цін на ресурси промислового
виробництва, які споживалися аграріями. Самою кри�
тичною точкою диспаритету був початок 80�х років,
коли рентабельність аграрного сектору знизилася до
нуля.

Нині існує декілька методологічних підходів до
визначення паритетності цін на "вхідні" матеріальні
ресурси, які використовуються у сільському госпо�
дарстві і на реалізовану сільськогосподарську про�
дукцію. Зазначимо, що на рівні державної статистич�
ної служби України методичною основою визначен�
ня цінового паритету є "Методичні рекомендації
щодо розрахунку цін на продукцію, реалізовану та
придбану сільськогосподарськими підприємствами"
[3, с. 34].

Паритетне співвідношення визначається за да�
ними за рік як відношення індексу фактичних цін ре�
алізації сільськогосподарської продукції до індек�
су фактичних цін на придбану сільськогосподарсь�
кими підприємствами промислову продукцію і на�
дані послуги; індексу фактичних цін реалізації
сільськогосподарської продукції  до зведеного
індексу витрат.

Отриманий показник характеризує співвідношен�
ня цін на реалізовану продукцію і придбані товари і
послуги, що склалися в аграрному секторі економі�
ки. Поряд із цим, він характеризує зміну умов креди�
тування та оподаткування сільськогосподарських під�
приємств, а також зміну цін на товари і послуги, прид�
бані зайнятими в сільському господарстві працівни�
ками.

Однак, цінове співвідношення не є показником,
який повною мірою характеризує паритет цін, оск�
ільки аналогічні відносини базисного періоду мо�
жуть бути і не паритетними. Водночас, аналіз дано�
го показника в динаміці по відношенню до періоду,
умовно прийнятого за базисний, характеризує за�
гальне погіршення, стабілізацію або поліпшення ста�
новища у взаємовідносинах сільського господарства
з іншими галузями народного господарства [4, с.
120].

Вище охарактеризовані  методичні  підходи
подібні до мінової  концепції  "умов торгівлі".
Згідно з цією концепцією "умови торгівлі" певної
галузі визначаються простим діленням індексів цін
відповідних груп товарів. Зазначимо, що у період
трансформаційної кризи 1990�х років, особливо у
першій половині, внаслідок лібералізації цін, втра�
ти старої системи регулювання, диспаритет цін
практично був безконтрольний. За ці роки сукуп�
ний індекс цін на ресурси промислового виробниц�
тва, спожиті аграрним сектором, майже у 9 разів
перевищив сукупний індекс цін на сільськогоспо�
дарську продукцію.

Марки техніки Роки 2011 р. до 
2006 р., у %2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CLAAS Lexion 560 2815,1 2084,6 2559,8 3130,8 2540,4 2088,2 -25,8% 
Славутич 987,6 728,0 969,5 1099,0 917,3 861,4 -12,8% 
XT3-150K-09 418,4 309,5 453,2 467,8 351,0 341,1 -18,5% 

Таблиця 1. Співвідношення середніх цін реалізації пшениці з цінами
на сільськогосподарську техніку, тонн продукції за одиницю техніки
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Проведемо порівняння співвідношення цін на
сільськогосподарську продукцію та сільськогос�
подарську техніку в 2006—2011 рр., тобто визна�
чимо необхідну кількість сільськогосподарської
продукції для купівлі одиниці техніки, а саме
скільки тонн продукції необхідно реалізувати для
купівлі одиниці техніки (ціна техніки/ціна про�
дукції) (табл. 1).

Наведені розрахунки свідчать, що ціни на зер�
нові та зернобобові культури показували вищі тем�
пи росту, ніж ціни техніки для сільського госпо�
дарства, тому техніка стала доступнішою для
сільськогосподарських виробників на 12,8—26,8%.
Зазначимо, що зниження доступності техніки спо�
стерігалося лише в 2008 р. (коли великий урожай зу�
мовив зниження цін) та у 2009 р. (у пік фінансової
кризи).

Також розглянемо співвідношення цін на
сільськогосподарську техніку з цінами на молочні
продукти та худобу. Зазначимо, що закупівельні
ціни на молоко та молокопродукцію зростали ще
більш інтенсивніше, ніж закупівельні ціни на зер�
нові, внаслідок чого сільськогосподарська техніка
стала ще доступнішою. При цьому аналізуючи ціни ре�
алізації худоби та птиці, ми можемо говорити про
відносно незначне зростання цін на дану продукцію
(табл. 2).

За останні 6 років ситуація в рослинництві та мо�
лочному скотарстві дещо покращилася. Ціни на про�
дукцію даних категорій зросли завдяки росту внутрі�
шнього попиту та поступового вирівнювання цін за�
купівель із середніми світовими цінами. При цьому
ціна сільськогосподарської техніки зростала по�
вільніше. У свою чергу, ціни в м'ясному тваринництві
зростали не достатньо швидкими темпами, що призве�
ло до зниження доступності техніки для виробників
м'яса (табл. 3).

Окрім цього, необхідно зазначити, що реально оці�
нити ситуацію в сільському господарстві (особливо в
рослинництві) простим порівнянням цін реалізації про�
дукції і вартості сільськогосподарської техніки не мож�
ливо, оскільки при зростанні обсягів збору урожаю ціни
зазвичай знижуються, при цьому дохід сільськогоспо�
дарських виробників зростає.

В Україні використовується зношений парк сіль�
ськогосподарської техніки, який потребує суттєвої мо�
дернізації та оновлення. При цьому, незважаючи на не�
значне зростання доступності техніки в Україні,
більшість господарств все ще не мають змоги купити
нову техніку. Тому важливою є державна підтримка
сільськогосподарських виробників у питанні закупівлі
сільськогосподарської техніки.

Феномен відставання цін на аграрну продукцію від
цін на продукцію промислового походження обгрунто�
вується певними особливостями аграрних ринків: зрос�
тання попиту на продукти харчування, а тому і на
сільськогосподарську продукцію, має тенденцію зрос�
тати відносно повільно, оскільки дохідна еластичність
попиту є меншою за одиницю і нижчою порівняно з ела�
стичністю попиту на послуги та промислові товари (За�
кон Енгеля) [5, с. 234].

Більше того, співвідношення цін на сільськогоспо�
дарську і промислову продукцію у провідних країнах
ще більш несприятливе. Можна зробити висновок, що
умови торгівлі для вітчизняних аграріїв є сприят�
ливіші, ніж для німецьких сільськогосподарських то�
варовиробників. Наприклад, для того, щоб придбати
1 літр дизельного палива, німецький фермер повинен
"витратити" майже в 2 рази більше пшениці і в 2,5 рази
картоплі, ніж вітчизняний сільськогосподарський то�
варовиробник. Проте, погіршення умов торгівлі не
завжди призводить до погіршення фінансового стану
в сільськогосподарських підприємствах. Підвищуючи
свою продуктивність, товаровиробники можуть само�

стійно подолати негативні наслідки погіршення умов
торгівлі.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Технічні зміни в сільському господарстві відбува�

ються швидше, ніж у більшості інших секторів економі�
ки, що призвело до забезпечення росту обсягів пропо�
зиції сільськогосподарської продукції. При цьому зни�
ження чи підвищення технічного забезпечення не озна�
чає відповідно погіршення чи покращення купівельної
спроможності даної галузі, тому що у цьому випадку
не враховуються якісні зміни, які можна протиставити
змінам відносних цін. Наприклад, зниження індексу цін
на готову продукцію може супроводжуватися зростан�
ням обсягів збуту цієї продукції, що у підсумку може
означати навіть підвищення купівельної спроможності
досліджуваної галузі внаслідок збільшення загального
обсягу виручки.

Однак, цінове співвідношення не є показником,
який повною мірою характеризує паритет цін, оскіль�
ки аналогічні відносини базисного періоду можуть
бути і не паритетними. Водночас, аналіз даного показ�
ника в динаміці по відношенню до періоду, умовно
прийнятого за базисний, характеризує загальне по�
гіршення, стабілізацію або поліпшення взаємовідносин
сільського господарства з іншими галузями народно�
го господарства.
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Марки  
техніки 

Роки 2011 р. до 
2006 р., у %2006 2007 2008 2009 2010 2011

CLAAS Lexton 
560 1386,2 1000,1 933,4 1312,1 938,6 906,0 65,3 

Славутич 486,3 349,3 353,5 460,6 338,9 373,8 76,9 
XT3-150K-09 206,0 148,5 165,2 196,0 129,7 148,0 71,8 

Таблиця 2. Співвідношення середніх цін
реалізації молока та молочних продуктів із цінами

на сільськогосподарську техніку,
тонн продукції за одиницю техніки

Марки техніки Роки 2011 р. до 
2006 р., у %2006 2007 2008 2009 2010 2011

CLAAS Lexion 560 235,2 256,8 189,3 239,2 255,5 229,9 97,7 
Славутич 82,5 89,7 71,7 84,0 92,2 94,8 115 
ХТЗ-150к-09 35,0 38,1 33,5 35,7 35,3 37,6 107 

Таблиця 3. Співвідношення середніх цін
реалізації худоби та птиці (у живій вазі) з цінами

на сільськогосподарську техніку,
тонн продукції за одиницю техніки
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки побудова

ефективної моделі національної пенсійної системи по�
винна, по�перше, відповідати стратегічним цілям розбу�
дови соціально�ринкової економіки та забезпечення
суспільного добробуту в країні, по�друге, враховує мак�
роекономічну ситуацію в країні.

Сьогодні на 95 пенсіонерів припадає 100 працівників,
які сплачують внески до Пенсійного фонду. За прогно�
зами фахівців, у 2050 році 100 працюючих утримувати�
муть 125 пенсіонерів [1, с. 5]. Залишаються невирішени�
ми питання: низького рівня пенсій, високого рівня ди�
ференціації пенсій, дефіцитність пенсійного фонду, не�
гативні тенденції демографічних процесів та ін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення наукових літературних джерел з даної

проблеми показало, що теоретичні і практичні аспекти
побудови моделей пенсійного забезпечення досліджу�
вали як зарубіжні, так і українські науковці: Б.О. Зай�
чук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. Александров,
Е.М. Лібанова, В.І. Грушко, В.В. Глущенко, І.А. Левчен�
ко, Б.О. Надточій, В.С. Толуб'як, В.Д. Роік, Г. Мак Таг�
гарт, С. Фішер, Л. Ерхард та ін.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Завдання полягає у дослідженні класифікації моде�

лей пенсійного забезпечення, особливостей їх побудо�
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ви та функціонування на сучасному етапі розвитку еко�
номіки. У контексті вирішення даної проблеми в статті
проаналізовано існуючі пенсійні системи в зарубіжних
країнах за такими ознаками: особливості формування
фінансових ресурсів, рівень централізації фінансових
ресурсів; структурна побудова; специфіка постсоціалі�
стичних країн; стратегія; рівень розвитку національної
економіки; багаторівнева модель світового банку; на�
прями реформування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У світовій практиці пенсійного забезпечення прий�
нято розглядати кілька основних моделей пенсійної
системи. Всі вони побудовані на основі розподільчого
чи накопичувального принципах, мають специфічні
особливості, які враховуються при розробці національ�
них моделей пенсійного страхування. Існуючі пенсійні
моделі можна класифікувати за ресурсами, централіза�
цією, структурою, специфікою країн, стратегією, рівнем
розвитку економіки, моделлю Світового банку, типом
реформи (рис. 1).

За особливостями формування фінансових ресурсів
розрізняють:

1) солідарні системи пенсійного забезпечення —
коли працівники та роботодавці здійснюють трансфер�
ти між поколіннями, тобто формують фінансові ресур�
си для фінансування пенсій;
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2) капіталізовані (накопичувальні) — грунтуються на
накопиченні працівником фінансових ресурсів на осо�
бовому рахунку упродовж трудової діяльності та перед�
бачають обов'язковість ринків капіталу, через які
здійснюються тимчасові трансферти. Розмір пенсії за�
лежить від накопиченої грошової суми протягом тру�
дової діяльності [2, с. 45—46].

Такі країни, як Велика Британія, Швейцарія, Нідер�
ланди, Ірландія і Данія, використовують системи "фіксо�
ваної ставки", які переважно фінансуються за рахунок
загальнодержавних податків і передбачають фіксовані
ставки пенсійних виплат незалежно від отримуваної
заробітної плати та сплачених внесків [13, с. 31].

Рівень централізації фінансових ресурсів дозволяє
виділити централізовані та децентралізовані пенсійні си�
стеми. Централізація передбачає, що вся відповідальність
покладається на одну державну або псевдодержавну ус�
танову, яка збирає всі внески, адмініструє перший і дру�
гий рівні без дублювання функцій. У децентралізованих
моделях спостерігається наявність кількох ощадних пен�
сійних фондів, заснованих на індивідуальному виборі та
посиленні регуляторного нагляду за системою.

Пенсійне забезпечення зарубіжних країн також
відрізняється за структурною побудовою, формуючи
при цьому державне пенсійне забезпечення (соціальна
допомога, базова (основна) та мінімальна пенсії), недер�
жевне пенсійне забезпечення, а також додаткові
пенсійні схеми, які можуть функціонувати як на держав�
ному, так і на недержавному рівнях (табл.1).

Пенсійні схеми зі встановленими виплатами визна�
чають заміщення пенсією втраченого заробітку. Розмір
пенсії є фіксованим у залежності від розміру зарплати і
стажу роботи. Схеми із встановленими внесками базу�
ються на сумі накопичених внесків та інвестиційного до�
ходу на ці внески. Розміри внесків встановлюються як
відсоткова частка заробітної плати і часто диференці�
юються за віком працівника [10, с. 60], фінансування
відбувається в рівних частках як роботодавцем, так і
працівником [7, с. 49].

Фінансування пенсійних систем більшості країн ЄС
здійснюється за рахунок державного субсидування. В
якості додаткового рівня пенсійного забезпечення заз�
вичай використовуються професійні накопичувальні
схеми. Винятком є Франції, де застосовується розпо�
дільчий принцип фінансування. Третій рівень пенсійної
системи в промислово розвинутих країнах — це добро�
вільне пенсійне забезпечення.

На сьогодні вісім країн континенту — Чилі, Перу,
Колумбія, Аргентина, Уругвай, Болівія, Сальвадор, Ко�
ста�Ріка — провели реформування систем пенсійного
забезпечення, основним принципом якого було замі�
щення розподільчої системи індивідуальними накопи�
чувальними рахунками з обов'язковими та добровільни�
ми внесками [11, с. 27]. Результатом порівняння джерел
формування фінансових ресурсів є висновок, що в Ук�
раїні питома вага сплати роботодавцями внесків до си�
стеми соціального страхування є однією з найбільших
(табл. 2).

Рис. 1. Класифікація моделей пенсійного забезпечення

Джерело: систематизовано на основі [2, с. 45—46; 3; 4, с. 231; 5, с. 285—294; 6; 7, с. 42—63; 8, с. 51; 9, с. 411].
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Специфіка постсоціалістичних країн
світу дозволяє виокремити наступні мо�
делі пенсійного страхування:

1) чилійська, яка характеризується
сплатою внесків лише працівниками. Так,
у Чилі та Казахстані із заробітної плати
утримується 10% на пенсійне страхуван�
ня;

2) угорська, за якою відбувається
сплата внесків як на обов'язкове солідар�
не пенсійне страхування, так і на недер�
жавне пенсійне забезпечення за пенсійни�
ми схемами з визначеними внесками;

3) латвійська — з умовно�накопичу�
вальними рахунками;

4) польська, що доповнює попередню
модель. У Польщі до 1 січня 1999 р. діяла
умовно накопичувальна система, а після —
внески сплачуються до приватних пенсій�
них фондів, із яких платники отримують
реальний інвестиційний дохід;

5) російська, що складається з базової
пенсії для всіх громадян, а також додат�
кових пенсійних виплат (за рахунок номі�
нального й реального інвестування пенс�
ійних активів) [4, с. 231].

Солідарна, накопичувальна та зміша�
на стратегії розвитку пенсійного забезпе�
чення передбачають існування таких мо�
делей як: радянська, російсько�польська,
американська, німецька, японська, чи�
лійська, казахська моделі пенсійного за�
безпечення (табл. 3).

В європейських країнах домінуючим
критерієм поділу моделей пенсійного за�
безпечення є рівень розвитку економіки.
Так, наприклад, за цією ознакою профе�
сор Роік В.Д. виділяє дві моделі організації
пенсійних систем:

1) англо�саксонську (ліберально�де�
мократичну, модель Беверіджа), для якої
характерні: висока питома вага заробітної
плати у ВВП, помірний резерв коштів на
обов'язкове пенсійне страхування, додат�
кове договірне (недержавне) корпоратив�
не пенсійне страхування;

2) континентальну (класичну модель,
бісмарківську): висока питома вага резер�
вних коштів на обов'язкове пенсійне стра�
хування, а також договірне (недержавне)
корпоративне пенсійне страхування [14].
Розмір пенсії в основному залежить від
заробітної плати, з якої здійснюються
страхові внески.

Глущенко В.В. та Левченко І.А. у своїй монографії
[7, с. 42—63] також доводять тісний взаємозв'язок на�
ціональних моделей пенсійного забезпечення зі стадія�
ми розвитку національних економік. Так, у країнах із
розвинутою економікою (країнах�лідерах) зазвичай ви�
користовуються класична, соціально�орієнтована та
ліберально�демократична моделі (табл. 4), тоді як ра�
дикально�накопичувальна та накопичувально�розпод�
ільча системи характерні для країн, економіка яких зна�
ходиться на етапі активного розвитку.

За багаторівневою моделлю світового банку, основ�
ними цілями пенсійної системи є забезпечення осіб по�
хилого віку реальним, сталим та надійним доходом у ста�
рості. Так, за їх ініціативи на початку 2005 року було
розроблено концепцію пенсійної системи "Матеріаль�
не забезпечення людей похилого віку у XXI сторіччі:
міжнародні перспективи пенсійних реформ". Дана кон�
цепція враховує світові тенденції і демографічні проце�
си, створюючи багаторівневу модель пенсійного забез�
печення, яка включає п'ять елементів:

1) "базовий рівень" — не передбачає сплату внесків
та забезпечує мінімальний рівень соціального захисту.
Фінансування здійснюється за рахунок загальних по�
датків, що є соціальною сіткою безпеки, метою якої є
запобігання бідності;

2) обов'язкова державна солідарна пенсійна систе�
ма визначених виплат має на меті покрити певну частку
доходів, залежить від розміру заробітної плати та суми
сплачених внесків;

3) обов'язкова накопичувальна система з визначе�
ними внесками;

4) добровільна участь громадян у накопичувальній
системі;

5) охоплює "фінансову та нефінансову підтримку
людей похилого віку всередині родини або іншими по�
коліннями". Тобто це нефінансовий і навіть неформаль�
ний рівень, який має охоплювати широкий спектр соці�
альної політики: підтримку осіб похилого віку та їхніх
сімей, забезпечення доступу до медичних та житлово�
комунальних послуг [8, с. 51].

Країни ОЕСD 

Складові державного пенсійного 
забезпечення 

Додаткові схеми пенсійного 
забезпечення 

Соціальна 
допомога 

Базова 
(основна) 
пенсія 

Мінімальна 
пенсія 

Державний 
рівень 

Недержавний 
рівень 

Австралія +    DC 
Австрія DB 
Бельгія +  + DB  
Канада + +  DB  
Чилі +  +  DC 
Чеська Республіка  + + DB  
Данія + +   DC 
Естонія  +  P DC 
Фінляндія   + DB  
Франція   + DB+P  
Німеччина +   P  
Греція   + DB  
Угорщина    DB DC 
Ісландія + +   DB 
Ірландія  +    
Ізраїль +  DC
Італія +   NDC  
Японія  +  DB  
Корея + +  DB  
Люксембург + + + DB  
Мексика   +  DC 
Нідерланди  +   DB 
Нова Зеландія  +    
Норвегія + NDC DC
Польша + NDC DC
Португалія   + DB  
Словацька 
Республіка   + P DC 

Словенія   + DB  
Іспанія   + DB  
Швеція   + NDC DC 
Швейцарія +  + DB DB 
Туреччина   + DB  
Великобританія + + + DB  
США DB 
Інші країни  
Аргентина  +  DB  
Бразилія    DB  
Китай  +  NDC/DC  
Індія    DB+DC  
Індонезія    DC  
Російська Федерація  +  NDC DC 
Саудівська Аравія   + DB  
Південна Африка +     

Таблиця 1. Структура пенсійного забезпечення країн світу

Джерело: [3].
Примітка: DB — пенсійні схеми зі встановленими виплатами; DC — пенсійні

схеми зі встановленими внесками та з урахуванням індивідуального заробітку про�
тягом трудового періоду; Points — додаткові пенсійні схеми; NDC — умовно�на�
копичувальні системи пенсійного страхування.
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За типом проведення реформи розрізняють:
1) параметричні (неструктурні) пенсійні системи, які

полягають у зміні калькування відрахувань та виплат у
рамках загальнодержавної пенсійної системи. Збіль�
шення трудового стажу, введення актуарних надбавок
за достроковий вихід на пенсію, індексація пенсій в за�
лежності від зростання цін, а не заробітної плати є скла�
довими параметричних реформ пенсійного страхуван�
ня.

2) непараметричні (структурні) — включають за�
міщення частки загальнодержавної пенсійної систе�
ми приватним сектором [9, с. 411]. Такі країни, як
Угорщина, Хорватія, Польща, Латвія, та деякі країни
Латинської Америки впровадили структурні рефор�
ми. Україну також можна віднести до країн структур�
них реформ у сфері пенсійного забезпечення, оскіль�
ки базова пенсія забезпечується на державному рівні,
а недержавні пенсійні фонди пропонують додаткові
пенсії.

Переважна більшість країн з розви�
неною економікою мають багаторівневу
пенсійну систему, тому такі країни, як
Німеччина, Швеція, Великобританія,
Іспанія здійснюють параметричні (не
структурні) реформи.

На сьогодні, у Німеччині регулярні
пенсії по старості призначаються особам
при досягненні 65 років, при умові спла�
ти страхових внесків не менше 5 років.
Встановлений законом пенсійний вік
буде поступово підвищено до 67 років
протягом наступних двох десятиліть. Для
тих, хто народився 1964 року або пізніше,
законодавчо встановлений вік — 67
років. Достроковий вихід на пенсію мож�
ливий в 63 роки зі сплатою пенсійних
внесків протягом 35 років та відповідно
отриманням майбутньої пенсії зі зниж�
кою 3,6 % щорічно. Для людей з низьким
рівнем доходу надається соціальна допо�
мога, яка також застосовується для пен�
сіонерів. Так, наприклад, сума соціаль�

ної допомоги на Заході Німеччини в 2008 році станови�
ла 8424 євро, включаючи пільги на житло та паливо. Це
26,7 % відповідного середнього валового доходу на душу
населення і 20,3 % середнього доходу по країнах ОЕСР
[15, с. 233—236]. Існують також додаткові добровільні
та приватні пенсії, які надаються банками, страховими
компаніями та інвестиційними фондами.

Французька система є багатоелементною структу�
рою, яка включає 5 компонентів: 1) основні — для най�
маних працівників; 2) додаткові; 3) спеціальні — для ок�
ремих категорій зайнятих; 4) базові — для офіційно не�
працюючих працівників; 5) факультативні режими. У
країні діє більше 100 основних і понад 300 додаткових
видів пенсійного забезпечення [2, с. 47]. Після 2012 року
у Франції у зв'язку зі збільшенням тривалості життя
планується підвищення мінімального терміну сплати
пенсійних внесків. При цьому принциповим є те, що пе�
ріод сплати пенсійних внесків залишається незмінним.
Пенсійний вік для отримання державної пенсії стано�

Таблиця 3. Моделі пенсійного забезпечення за стратегіями розвитку

Джерело: розроблено на основі [5, с. 285—294; 6].

Таблиця 2. Внески до обов'язкової системи соціального страхування

Джерело: [12].
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вить 60 років, а для мінімальної накопичувальної пенсії
— 65 років або при досягненні всіх умов вкладу.

В Іспанії існують такі види пенсій: контрибуційні
(грошові виплати за нечітко визначений проміжок часу
(хоча й не завжди), призначення яких, як правило, обу�
мовлено наявністю попереднього юридичного зв'язку з
соціальним забезпеченням (наприклад, у певних випад�
ках необхідно підтверджувати наявність мінімального
періоду сплати страхових внесків) і при умові виконан�
ня усіх інших вимог); неконтрибуційні пенсії (грошові
виплати для тих громадян, які не мають достатніх для
існування засобів, навіть при умові, що вони ніколи не
сплачували внески або ж період сплати ними внесків не
є достатнім для отримання ними контрибуційних вип�
лат. Отримання пенсії в Іспанії потребує сплати стра�
хових внесків протягом 15 років (пенсійний вік — 65
років), що становить 50% доходу та крім впливу індексу
цін, враховує соціально�економічний розвиток країни.
Так, наприклад, мінімальна пенсія протягом 2004—2008
рр. зросла на 27,0—34,4 % (у залежності від виду пенсії),
тоді як індекс цін підвищиться на 13,1 % [15, с. 301].

Мінімальний та максимальний пенсійний вік у США
становить 62—70 років відповідно. Пенсійна система
складається з обов'язкового державного соціального
страхування по старості, по інвалідності та в разі втра�
ти годувальника і добровільного приватного пенсійно�
го страхування. Приватне страхування побудовано за
накопичувальним принципом. Право на пенсії мають
громадяни, які сплачували страхові внески не менше 10
років. Запроваджено мінімальний розмір пенсії по соц�
іальному забезпеченню. У США пенсіонеру доводиться
обирати: або пенсія, або заробітна плата, тобто працю�
ючі пенсіонери не отримують пенсій [16, с. 286].

У Великобританії в результаті прийняття Закону про
пенсії 2007 року, передбачається поступово в період з
2024 по 2046 рр. збільшити пенсійний вік з 66 до 68 років
[17]. Для отримання базової державної пенсії людині
потрібно: 1) сплачувати внески на соціальне страхуван�
ня; 2) мати трудовий стаж (для жінок — 39 років, пенс�
ійний вік — 60 років; для чоловіків — 44 і 65 років відпо�
відно). Базова державна пенсія на одну людину в 2008—
2009 рр. становила 90,70 фунтів стерлінгів на тиждень,
що дорівнює майже 14% середнього заробітку [15, с.
317]. Пенсійні витрати Великобританії становлять 6,7%
ВВП (по країнах ОЕСР цей показник у середньому —
8,4% ВВП, а по ЄС — 9,1% ВВП), однак за часткою дер�
жавних пенсійних витрат (близько 30%) у державному
секторі економіки країна посідає 4�те місце серед 27
країн ОЕСР [18]. Заощадження пенсійних кредитів мож�
ливі як для жінок, так і для чоловіків, починаючи з 65
років. Державні пенсії фінансуються за рахунок обо�
в'язкових відрахувань з доходів працездатного населен�
ня. Внески акумулюються в Національному страхово�
му фонді. З 2012 року у Великобританії почав функціо�
нувати новий пенсійний фонд, створений урядом —
NEST (Національний траст пенсійних заощаджень),
який запроваджує обов'язкові пенсійні схеми з визна�
ченими внесками, з обов'язковою сплатою внесків пра�
цівником та роботодавцем [19, с. 21]. Проект є адрес�
ним, розрахований на людей з низьким і середнім рівнем
доходу, які не є учасниками пенсійних фондів, та перед�
бачає солідарну участь працівників і роботодавців у
формуванні пенсійних внесків та муніципалітету у за�
безпеченні адміністративних видатків.

Пенсійна система Японії включає два рівні: базові
пенсії та державні і професійні пенсійні фонди. Базова
мінімальна державна пенсія по старості в Японії випла�
чується при досягненні 65 років, враховуючи сплату
внесків протягом 25 років. Повна базова пенсія потре�
бує сплати пенсійних внесків протягом 40 років. Пенсії
виплачуються із спеціального фонду, субсидованого
державою, за рахунок внесків працюючих і робото�
давців. У майбутньому планується, що страхові пенсійні
внески нараховуватимуться не із загального заробітку,

а із суми, що залишається після сплати податків. В Япо�
нія також існує суспільна допомога (75% виплат — з
центрального бюджету, 25% — з бюджетів місцевих
органів влади), яка надається на основі Закону "Про га�
рантії прожиткового мінімуму" для тих, хто не може сам
себе забезпечити [20].

Особливим є пенсійне забезпечення у Швеції, що
передбачає комбіноване пенсійне забезпечення двох
рівнів: 1) універсальну народну пенсію; 2) додаткову
пенсію (трудову), пов'язану із заробітком. Крім того,
створені квазі�обов'язкові професійні схеми (рахунки),
кошти на яких індексуються в залежності від динаміки
номінальної заробітної плати, охоплюють близько 90
% всіх робітників. Таким чином, населення Швеції має
диверсифікований набір джерел пенсійних доходів. Пен�
сійна система включає: умовно�накопичувальну, нако�
пичувальну пенсії та добровільне пенсійне забезпечен�
ня. Особливістю даної системи є квазі�накопичувальні
рахунки, тобто пенсійні внески враховуються на персо�
нальних накопичувальних рахунках і встановлюються
на тривалий час. Умовні рахунки збільшуються щороку
за рахунок розподілу пенсійних залишків померлих осіб
того ж віку. Пенсійний вік для жінок — 62 роки, для
чоловіків — 65 років. Трудові пенсії та пенсійна премія
надається при досягненні 61 року. Розмір пенсійних вип�
лат залежить від розміру внесків на рахунках, та від оч�
ікуваної тривалості життя в пенсійному віці. Право на
одержання гарантованої пенсії в 65 років враховує про�
живання в країні (не менше 3 років).

Пенсійний вік в Данії становить 65 років, але буде
збільшено до 67 років протягом 2024—2027 рр. Держав�
на пенсія в повному обсязі надається за умови прожи�
вання в даній країні не менше 40 років та досягненні пен�
сійного віку. Існують такі види пенсій: колективні, пенсії
компаній та приватні пенсійні схеми [21]. Право на от�
римання додаткової пенсії надається у разі сплати всіх
пенсійних внесків. Така система діє з 1964 року. У країні
існує добровільне пенсійне забезпечення, пов'язане зі
страхуванням на випадок безробіття.

За новою системою в Норвегії особи, які прожива�
ють в країні не менше трьох років у віці від 17 до 67 років
(включно), мають право на гарантовану пенсію. Повне
пенсійне забезпечення надається після 40 років за умо�
ви тривалого періоду проживання і пропорційно змен�
шується відповідно до тривалості проживання в даній
країні. Індивідуально кожен рік може збільшуватися
пенсійна допомога максимум аж до 18,1% пенсійного
доходу. Вона також збільшується в залежності від зро�
стання заробітної плати. У державній пенсійній системі
пенсійний вік — 67 років. З 2011 року введено гнучкий
графік виходу на пенсію для вікової групи 62—75 років
на основі актуарного нейтралітету. Це дозволило по�
єднувати роботу і пенсію повністю або частково [15, с.
279]. З 2006 року роботодавці сплачують 2% заробітку
працівників. У додатковому добровільному пенсійному
страхуванні пенсійні внески становлять — від 1 до 6 %.

В Україні функціонування вітчизняної солідарної
пенсійної системи в умовах трансформаційних процесів
негативно позначилося на соціальній справедливості
пенсіонерів, зокрема має місце велика розбіжність у
розмірі пенсій — від занадто великих для окремих ка�
тегорії громадян до загальної зрівнялівки (майже на
рівні мінімальної) для всіх інших пенсіонерів; пенсія не�
адекватна трудовому внеску, тобто розмір трудових
пенсій практично не залежить від трудового стажу і
сплачених пенсійних внесків; відсутні рівноправні умо�
ви пенсійного забезпечення для всіх громадян, існує
чимало різних пільг на одержання спеціальних пенсій
тощо. Можна сказати, що пенсії для більшості грома�
дян практично перетворилися на виплати із соціально�
го забезпечення. У реформованій солідарній системі
розмір пенсій залежить від страхового стажу та від роз�
міру заробітної плати, з якої сплачуються страхові вне�
ски.
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Ввести в дію другий накопичувальний рівень пенс�
ійної системи планується до 2014 року, коли буде до�
сягнуто бездефіцитність Пенсійного фонду. У резуль�
таті, кожен громадянин отримує рахунок, на який буде
перераховуватись частина пенсійних внесків, які будуть
інвестуватися в надійні активи для отримання не тільки
заощаджень, але й інвестиційного доходу. Перевагою
такого підходу є те, що гроші з накопичувального ра�
хунку будуть власністю лише громадянина і зможуть
передаватися у спадок, що стане вагомим ресурсом для
підвищення пенсій у перспективі [22, с. 5].

Формування ринку недержавного пенсійного забез�
печення в Україні відбувається досить повільно. Так,
згідно з офіційною інформацією, загальна кількість
учасників НПФ на кінець III кварталу 2011 року стано�
вила 558,3 тис. осіб, у той самий час, коли пенсійні акти�
ви дорівнюють 1306,4 млн грн. [23]. Основними причи�
нами повільного розвитку системи недержавного пенс�
ійного забезпечення є: низький рівень дохідності пенс�
ійних активів; недосконале законодавство; низький
рівень довіри населення до НПФ; недостатня зацікав�
леність роботодавців у фінансуванні недержавних пен�
сійних програм для працівників; низький рівень роз'яс�
нювальної роботи щодо змісту та ролі системи накопи�
чувального пенсійного забезпечення та багато іншого.

ВИСНОВКИ
Капіталізовані та солідарні моделі пенсійного забез�

печення, за особливостями формування фінансових ре�
сурсів, грунтуютьться на розподілі трансфертів між
поколіннями. Структурну побудову пенсійної системи
визначають: державне пенсійне забезпечення (соціаль�
на допомога, базова (основна) та мінімальна пенсії),
недержавне та додаткові схеми пенсійного забезпечен�
ня. Рівень економічного розвитку в зарубіжних країнах,
як правило, дозволяє ідентифікувати класичну, соціаль�
но�орієнтовану, ліберально�демократичну — у країнах�
лідерах економічного розвитку; радикально�накопичу�
вальну і накопичувально�розподільчу — у країнах на
етапі активного розвитку економіки.

Досвід країн світу показує, що процес реформуван�
ня пенсійної системи має бути послідовним, базуватися
на підвищенні рівня відповідальності громадян за своє
майбутнє, стимулюванні їх заощаджувати частину за�
роблених коштів на старість, подоланні патерналістсь�
ких настроїв, адаптації до нових умов життя. В Україні
переважає солідарна стратегія розвитку пенсійного за�
безпечення (99,97 %), тому існує об'єктивна необхідність
структурного реформування і тільки потім корегуван�
ня параметричних складових пенсійної системи. Все це
обгрунтовує необхідність забезпечення стабільності
пенсійної системи та мінімізації фінансово�економічних
і демографічних ризиків у розрізі трьох рівнів пенсій�
ного забезпечення: обов'язкової державної системи з
перерозподілом між поколіннями, обов'язкової нако�
пичувальної системи та добровільного недержавне пен�
сійне страхування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сьогодні питання конкурентоспроможності

підприємств є надто важливим як для їх повноцінного функ�
ціонування, так і для економічного розвитку країни. Рівень
конкурентоспроможності підприємства в кожний конкрет�
ний момент часу визначається комплексним впливом ряду
факторів. Ці фактори різні за походженням, характером і
рівнем впливу. Тому ефективне управління конкурентоспро�
можністю підприємства можливе за умови виявлення сучас�
них факторів в умовах динамічної ринкової економіки. До
того ж, у таких умовах велике значення відіграє високий ква�
ліфікаційний і освітній рівень керівника підприємства, ступінь
адекватності його вимогам, що висуваються організаційни�
ми, соціально�психологічними умовами функціонування.

Оскільки входження України у глобальний економічний
простір супроводжується постійним зростанням темпу змін,
загостренням конкуренції, то невід'ємною складовою роз�
витку українських підприємств стають певні трансформації
системи управління. Це зумовлює формування нового типу
керівників, які мають системне мислення і здатні до засто�
сування сучасної концепції управління.

Таким чином, практичний інтерес та необхідність більш
інтенсивного врахування системи факторів конкурентоспро�
можності, з одного боку, та вимог до сучасного керівника
підприємства, з іншого, обумовили актуальність цієї статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі питання щодо управління конку�

рентоспроможністю підприємства висвітлені в працях за�
рубіжних та вітчизняних авторів: І. Ансоффа, Г. Азоєва, Ф.
Котлера, М. Мельникової, М. Портера, Ю. Рубіна, А. Том�
псона, Р.  Фатхутдінова, А. Юданова та ін. Дослідженням
особливостей форм і методів організації роботи персоналу
займалося багато як вітчизняних, так і зарубіжних учених:
М. Виноградський, О. Грішнова, Л. Довгань, М. Мескон, М.
Мурашко, О. Шкапова та ін. Разом з тим, важливі аспекти
систематизації факторів конкурентоспроможності разом із
визначенням основних вимог, які пред'являються до керів�
ника в сучасних умовах, не дістали належного висвітлення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних факторів конку�

рентоспроможності підприємства, а також визначення ви�
мог до сучасного керівника з метою підвищення ефектив�
ності управління конкурентоспроможністю підприємства і
формування його конкурентних переваг у непередбачува�
них та постійно змінюваних сучасних умовах.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Варто наголосити, що у науковій літературі існує бага�

тозначність трактувань сутності поняття "конкурентоспро�
можність" [4—6].

Так, Р. Фатхутдінов визначає конкурентоспроможність
як здатність витримувати конкуренцію порівняно з аналог�
ічними об'єктами на даному ринку.

Г. Азоєв та А. Челенков вважають, що конкурентосп�
роможність є результатом, який фіксує наявність конкурен�
тних переваг; без останніх конкурентоспроможність немож�
лива.

На думку Ю. Іванова, конкурентоспроможність
підприємства — це певна система, що складається з безпе�
рервно взаємодіючих чинників і характеризує ступінь реал�
ізації потенційних можливостей підприємства з надбання
та утримання протягом тривалого періоду часу конкурент�
ної переваги.

Отже, основними ознаками конкурентоспромож�
ності як одного з критеріїв ефективності економічного
суб'єкта є:

— відносний (порівняльний) характер;
— часовий характер (динамічність) тощо.
При цьому, конкурентоспроможність підприємства за�

безпечується досягненням і розвитком конкурентних пере�
ваг, які виникають в економічній, технічній, організаційній
сферах діяльності підприємства. Дія конкурентних переваг
відбувається в конкретних умовах, різними є причини їх
появи чи зникнення. Більше того, вплив одних і тих самих
факторів може посилювати чи послаблювати одну і ту саму
перевагу. Тому при дослідженнях конкурентних переваг
необхідно дотримуватися системного підходу.

 Для досягнення довготривалого успіху робота із забез�
печення конкурентоспроможності підприємства має
здійснюватися в усіх сферах та за всіма аспектами його
діяльності.

Важливо, що у наш час людство надає перевагу усьому
новому. Основою конкурентоспроможності сьогодні вис�
тупають інновації, які і створюють конкурентні переваги.
Підприємці�інноватори часто отримують надприбуток, ос�
кільки вони є єдиними гравцями на ринку, хто задовольняє
унікальні споживчі потреби або володіє унікальною техно�
логією чи технікою. Отже, інновації на сьогоднішній день
— це один із головних факторів прискореного економічно�
го розвитку, головний двигун інноваційної моделі розвит�
ку.

Крім того, оновлення устаткування та технологій, зам�
іна їх на сучасні забезпечує внутрішню гнучкість підприєм�
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ства; важливу роль відіграє розробка і впровадження нових
високоефективних та екологічно безпечних технологій.

Треба зазначити, що на теперішній час основний інстру�
мент підвищення конкурентоспроможності — менеджмент
якості, який являє собою сучасну філософію управління,
зорієнтованого на забезпечення життєздатності підприєм�
ства та досягнення ним довгострокового успіху. Питання
забезпечення, підтримання й підвищення якості та конку�
рентоспроможності необхідно розглядати у взаємозв'язку,
орієнтуючись на ті підходи, що домінують як у межах краї�
ни, так і на рівні підприємства.

Відмітимо, що розвиток ринкових відносин зумовлює
необхідність відстежування ринкового середовища. Саме
маркетингові дослідження визначають місце підприємства
на ринку, дають змогу оцінити стан конкуренції, побажан�
ня покупців. Також важливо здійснювати ефективний збут
продукції, стимулювати здійснення продажу, вживати мар�
кетингові заходи.

При цьому, ціноутворення має стати невід'ємною час�
тиною стратегічного управління підпиємством. У системі
ціноутворення продукції враховуються загальноекономічні
умови, ситуація на ринку, відповідні стратегічні рішення,
фінансові, організаційні і технологічні обмеження. В основі
цінової політики сучасного підприємства повинна лежати
стратегія, що розроблена на перспективу, яка дає змогу
адаптуватися до реальної ситуації на ринку, швидко реагу�
вати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища.

Доступ до нових ринків, капіталу, сировини досягаєть�
ся за рахунок подолання правових обмежень входження на
зарубіжний ринок, відкриття сприятливих ринків із точки
зору каналів збуту і надходження ресурсів, підвищення
ефективності використання виробничих потужностей. За
допомогою міжнародної інтеграції компанії отримують
можливість доступу до додаткових, можливо, дешевших
матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та
інших ресурсів зарубіжних країн. Чинник "знання ринку",
що включає розуміння соціально�культурного і конкурент�
ного середовища, має особливо важливе значення в тому
випадку, якщо культурні відмінності між країною базуван�
ня фірми і країною передбачуваної діяльності великі.

Підприємницький дух — найсильніший актив при ство�
ренні успішного бізнесу, ризик з можливістю величезної ви�
годи.

І, нарешті, мобільність — головний фактор конкурен�
тоспроможності в сучасних умовах (знання інших культур,
інших країн) — міжкультурні комунікації. Для підвищення
ефективності комунікацій доцільно удосконалювати мис�
тецтво спілкування. Значення комунікацій сьогодні є архі�
важливими. Встановлено, що керівники 50—90% свого ро�
бочого часу витрачають на комунікації. Тому ефективність
управління в значній мірі залежить від забезпечення належ�
них комунікацій. Відсутність необхідного зв'язку в уп�
равлінні є проблемою номер один.

Вище зазначене є найважливішими передумовами забез�
печення конкурентоспроможності підприємств і, як на�
слідок, — оздоровлення національної економіки України
(рис. 1).

Звичайно, у країні повинно розвиватися підприємницт�
во. Країна має провести революцію в регулюванні такими
завданнями, як:

1) скорочення витрат, що пов'язано з адміністративни�
ми послугами, від дозвільної системи до відомчої;

2) перехід від системи погодження до системи відпові�
дальності бізнесу (консолідація державних фінансів у відпо�
відності з можливостями української економіки; скорочен�
ня видатків і розстановка пріоритетів).

Як відомо, керівництво — це здатність впливати на ке�
ровану систему, окремих осіб і груп; спосіб управління
організацією. У сучасних умовах вірних управлінських
рішень немає, є тільки більш чи менш ефективні. Основним
принципом здійснення підприємницької діяльності є вико�
ристання можливостей. Мова йде про знаходження нових
ринків, нового товару чи інших додаткових його можливос�
тей, джерел сировини, робочої сили, нової діяльності.

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам через
невиважені дії того чи іншого керівника соціально�еконо�
мічної системи будь�якого рівня, розробляються і втілюють�
ся в практику відповідні правила і вимоги.

На сьогодні існує достатня кількість так званих "моде�
лей" керівника, розроблених спеціалістами, які включають
відповідні професійні та морально�особистісні вимоги. При
цьому кожна така модель створювалася на основі практи�

ки. Їх суть полягає в тому, що виділяються основні риси,
вимоги, якими повинен володіти сьогоднішній керівник,
менеджер: організаторсько�ділові риси, професійні, осо�
бистісні якості, риси характеру [1].

Успішність керівника залежить від рівня його управлі�
нської майстерності, професіаналізму і кваліфікації. Ряд
вчених�науковців виділяють наступні професійні вимоги до
керівників:

1) знання теорії і вміння у сфері практики управління;
2) здатність працювати з людьми;
3) компетентність у сфері виробничої спеціалізації да�

ного підприємства.
Цікавим є існуючий підхід, відповідно до якого виді�

ляють 7 категорій майстерності менеджера (керівника) [2]:
— здатність розуміти перспективу організації;
— вміння обирати найкращий варіант;
— аналітична майстерність;
— адміністративна майстерність;
— комунікаційне мистецтво;
— психологічна майстерність;
— технічна майстерність.
До ділових якостей керівників функціональних служб

відносять: компетентність; спроможність швидко й само�
стійно приймати обгрунтовані рішення; творча ініціатива
стосовно впровадження інновацій; уміле поєднання в роботі
інтересів колективу й підприємства в цілому; спроможність
організувати працю підлеглих; здатність виховувати ділові
якості у підлеглих; комунікабельність; зібраність й пункту�
альність.

Згідно з найбільш розповсюдженою точкою зору
фахівців у сфері менеджменту, вимоги, які ставляться до
сучасного менеджера (управлінця), можна об'єднати у три
групи: професійні, особисті та ділові. Проте, не кожен фах�
івець, який успішно виконує свої професійні обов'язки,
може бути кваліфікованим керівником.

 Професійна компетентність — грунтується на знаннях
і здібностях. Те, що потрібно від співробітників, повинен
уміти робити й менеджер (керівник). Це значить, що він має
бути прикладом у роботі.

Соціальна компетентність — припускає знання в сфері
управлінської психології (знання людей). Оскільки керів�
ник досягає результату своєї праці, впливаючи на інших осіб,
то йому необхідні насамперед знання соціальної психології,

Фактори конкурентоспроможності :

інновації 

технології 

якість

маркетинг

ціна

доступ до нових ринків 

підприємницький дух 

доступ до капіталу, сировини 

мобільність 

Рис. 1. Фактори конкурентоспроможності підприємства в
сучасних умовах
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сучасних управлінських підходів і особливостей професії.
Уміння мотивувати співробітників — це передумова продук�
тивної спільної роботи. Напруженість і дисгармонія нега�
тивно діють на успішність роботи. До соціальної компетен�
тності також відносяться: педагогічні навички, чутливість
до особистих проблем співробітників, здатність до комуні�
кації, нестандартне мислення, рішучість і наполегливість у
досягненні мети, ініціативність, уміння виконувати зобов'�
язання й обіцянки, високий рівень ерудиції, твердість ха�
рактеру, справедливість, тактовність, акуратність, уміння
привабити до себе, почуття гумору і гарне здоров'я.

Концептуальна компетентність — означає уміння кері�
вника визнати проблеми і вирішувати їх. Концептуальна
компетентність припускає розвинуте відчуття головного,
уміння аналізувати, враховувати тенденції і закономірності.

Щоб досягти кращого взаєморозуміння з іноземними
бізнесменами, підвищити якість договорів та угод, що укла�
даються українськими та іноземними партнерами, необхід�
но знати:

— особливості управлінських культур і управлінських
технічних моделей, що склалися на сьогодні;

— національні особливості представників різних країн;
— особливості їхнього вербального та невербального

спілкування.
Відмітимо, що міжкультурна комунікація як особливий

вид комунікації припускає спілкування між носіями різних
мов і різних культур. Співставлення мов і культур виявляє
не тільки загальне, а й національне, що зумовлене розбіж�
ностями в історії розвитку народів. Проблема крос�куль�
турної (міжкультурної) комунікації є особливо гострою,
коли сходяться люди з істотними розбіжностями у погля�
дах на світ, звичаях, моралі, бізнес�етикеті, ставленні до
жінок тощо. Безперечно, кожен народ має певною мірою
специфічні уявлення про культуру міжособистісних сто�
сунків, свої стандарти поведінки та спілкування — культу�
ру знайомства, привітань, звертання тощо. Однак ділове
спілкування у міжкультурному просторі послуговується
фундаментальними міжнародними морально�етичними
стандартами комунікативної поведінки, зокрема принципа�
ми чемності, пунктуальності, тактовності, поваги і толеран�
тності. Обов'язковою умовою вдалого ділового спілкуван�
ня між представниками різних культурних регіонів є став�
лення до іншої культури як до рівноцінної, міжкультурна
компетентність, знання національних звичаїв і традицій,
специфіки національних бізнес�культур.

Однією з найважливіших характеристик сучасного ке�
рівника повинна бути міжкультурна компетентність, зокре�
ма: теоретичні знання національних культур і моделей уп�
равління, психологічні властивості особи та практичні на�
вички ефективних міжкультурних комунікацій.

Треба зазначити, що сучасні керівники повинні розгля�
дати економічну культуру як стратегічний інструмент, що
дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на за�
гальні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників та полег�
шувати продуктивне спілкування між ними. Слід нагадати,
що культурне підприємство — це гармонійне підприємство,
на якому співробітник сприймається як головна цінність та,
як наслідок, організує міжособисту та міжгрупову взаємо�
дію на психологічному рівні; підприємство, що будує свої
відношення з елементами навколишнього середовища на
підставі розуміння їх системної сутності та унікальності.

Метою сучасного керівника має стати не просте ознай�
омлення з досвідом управління конкурентоспроможністю
підприємства, а формування сучасного економічного мис�
лення і системи спеціальних знань у сфері конкурентного
аналізу, оцінювання рівня конкурентоспроможності
підприємства й пошук практичного застосування стратегій
підтримування та нарощування його конкурентних переваг.
Однією з головних аналітичних складових формування кон�
курентної стратегії є з'ясування ресурсних можливостей
розвитку підприємства. Кожний суб'єкт ринку, перш ні виз�
начити стратегічні цілі і засоби їх досягнення, має знати
внутрішні потенційні можливості росту обсягів діяльності,
які можна досягти без додаткових інвестиційних вкладень.
За цих умов забезпечується ефективне використання наяв�
них ресурсів, знижуються інвестиційні ризики, зростає ре�
альність досягнення стратегічних цілей. Без ефективної си�
стеми управління конкурентоспроможністю неможливо
забезпечити успіх підприємства в його боротьбі за вижи�
вання, досягнення провідних ринкових позицій та забезпе�
чення довготривалого успішного функціонування в динамі�
чному конкурентному середовищі, тому важливо:

— розуміти механізм конкуренції;
— уміти виявляти межі конкурентного ринку і склад

основних конкурентів;
— володіти знаннями щодо дослідження інтенсивності

конкуренції на ринку.
Вищезазначене свідчить, що сучасний керівник має во�

лодіти економічним мисленням і системою спеціальних
знань у сфері вивчення характеру зовнішнього конкурент�
ного середовища та вибору ефективних стратегій конку�
ренції з урахуванням характеру зовнішнього та внутрішнь�
ого ринкового середовища.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ

НАПРЯМУ
Проведене нами дослідження дозволило виділити такі

сучасні фактори конкурентоспроможності, як: інновації,
технології, якість, маркетинг, ціна, доступ до нових ринків,
капіталу і сировини, підприємницький дух та мобільність.
Свідоме та цілеспрямоване управління конкурентоспро�
можностю підприємства — це запорука забезпечення ви�
живання підприємства в умовах конкуренції, тому важли�
во: по�перше, розуміти, що між конкурентними можливо�
стями держави, галузі, товару і підприємства існує причин�
но�наслідковий зв'язок; по�друге, знати основні конку�
рентні переваги і способи досягнення їх конкретним
підприємством; уміти здійснювати аналіз позиції підприє�
мства у конкурентному середовищі та проводити діагнос�
тику ринкової небезпечності конкурентів. Конкурентосп�
роможність визначає перспективи подальшого розвитку
підприємства, можливість досягнення стратегічних цілей і
завдань. Підвищення конкурентоспроможності підприєм�
ства — це запорука підвищення конкурентоспроможності
країни, тому сучасному керівнику важливо: набути глибокі
теоретичні знання щодо забезпечення цільової конкурен�
тоспроможності підприємства; опанувати методичний
інструментарій розробки та реалізації конкурентної стра�
тегії підприємства.

 Сучасна ринкова економіка вимагає від керівника:
— здатності керувати собою;
— розумних особистісних цінностей;
— чітких особистих цілей;
— постійного особистого зростання (розвитку);
— навичок рішення проблем;
— творчого підходу;
— здатності впливати на оточуючих;
— знання теорії управління;
— організаторських здібностей;
— здатності навчати підлеглих;
— гнучкості та готовності працювати з представника�

ми інших культур;
— здатності формувати і розвивати трудовий колектив.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВОRПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Освіта посідає одне з пріоритетних місць у стратегіч�

ному ракурсі державної політики України і потребує особ�
ливої уваги. Адже сучасний розвиток суспільства у напрямі
демократії, вільної ринкової економіки не може залишити
осторонь освіту, що виступає одночасно інструментом і
засобом реалізації загальнонаціональних інтересів і пріо�
ритетів держави, втілюючись у змісті державної освітньої
політики, яка, з одного боку, поступово, долаючи спадщи�
ну минулого, набуває сучасної конфігурації (рух до відкри�
тості, плюралізму, співпраці, пошуку консенсусу між її аген�
тами тощо), з іншого — стає внаслідок цього доволі дієвим
соціальним механізмом мобілізації наявних ресурсів, досяг�
нення поставлених цілей у реформуванні освіти, її інтеграції
в європейський та світовий простір.

Освіта є важливим фактором соціально�економічного
та науково�технічного розвитку держави, становить пріо�
ритетну форму інвестицій у людський капітал поряд з та�
кими формами, як здоров'я, міграції, пошук інформації
тощо.

Соціально�економічне значення освіти полягає в її
троїстій цінності: державній, суспільній та особистісній.
Перші дві зумовлюються залежністю рівня соціально�еко�
номічного розвитку, суспільного прогресу в усіх формах
діяльності від якості освіти, насиченості галузей економіки
працівниками високого освітньо�кваліфікаційного рівня.
Особистісна цінність освіти передбачає надання кожній
людині можливостей оволодівати новими знаннями, роз�
вивати свої здібності, отримувати фах як передумову ефек�
тивної реалізації у певній сфері професійної діяльності,
набувати бажаного соціального статусу й досягати відпов�
ідного рівня добробуту. Тобто освіта — це основний засіб
розвитку гуманістичної сутності людини, формування її як
провідної продуктивної сили.

Крім того, виникнення суспільної потреби в освічених
людях спричинене рухливістю економічної системи та нау�
ково�технічним прогресом, які суттєво впливають на ринок
праці. Це актуалізує такі функції освіти, як соціальна та
економічна. Соціальна функція спрямована на соціальний
захист населення від безробіття шляхом надання освітніх
послуг, що підвищує його конкурентноздатність на ринку
праці. Економічна функція освіти виступає як інститут для
задоволення потреб різних галузей економіки в кадрах пев�
ної кваліфікаційно�професійної підготовки.
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РОЗВИТОК ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ,

МЕТА, ПРИНЦИПИ

Обгрунтовано важливість освіти як інструменту реалізації інтересів і пріоритетів Української держа?

ви, механізму інтеграції в світовий та загальноєвропейський простір. Розкрито зміст стратегії розвитку

освіти в нашій країні, окреслено мету та основні принципи, що забезпечують ефективність її втілення в

умовах сьогодення.

The importance of education as the instrument of realization the interests and priorities of the Ukrainian

state, mechanism of integration in outer and European space is grounded. Maintenance of strategy of education's

development in our country is exposed, purpose and basic principles which provide efficiency of its embodiment

in the modern conditions outlined.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ці питання набули висвітлення в працях В. Андрущенка,

Л. Губерського, В. Журавського, І. Зязюна, В. Кременя,
В. Лутая, М. Поповича, В. Ярошовця та інших.

Проблеми, пов'язані з аналізом здобутків українських
і зарубіжних вчених, які досліджують різні аспекти управ�
ління освітою, вивчають А. Авер'янов, В. Бабкін, В. Баку�
ленко, В. Бебик, В. Луговий, І. Надольний, Ю. Шемшученко
та інші.

В Україні вийшли друком праці, присвячені розкриттю
основних напрямів державної політики, у тому числі й у
галузі освіти, серед яких слід відзначити дослідження О.
Кучеренка, В. Ребкала, В. Романова, О. Рудіка, В. Тертички
та інших.

Предметом наукових пошуків М. Михальченка, В. Ог�
нев'юка, С. Клепка стало визначення й характеристика ун�
іверсальних зовнішніх і внутрішніх системоутворюючих
чинників (атракторів), які суттєво впливають на становлен�
ня освітніх систем.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як засвідчує аналіз названих праць, на сучасному етапі
розвитку українського суспільства, переходу країни до
правової держави, утвердження ринкової економіки постає
проблема убезпечення відставання України від світових тен�
денцій економічного і соціального розвитку. У цьому кон�
тексті актуалізується важливість піднесення освіти до скла�
ду основних державних пріоритетів, розбудова державної
освітньої політики, яка може бути визначена як форма, зав�
дання, зміст діяльності держави, втілення нею власних по�
вноважень. За своєю сутністю формування державної ос�
вітньої політики — це не одномоментне явище, а процес,
що проходить певні етапи:

1) визначення принципових завдань;
2) накреслення перспективних і найближчих цілей, які

мають бути досягнуті у конкретний термін;
3) вироблення методів, засобів, форм діяльності;
4) вибір організацій (інституцій), за допомогою яких і

можуть бути досягнуті поставлені цілі;
5) підбір і розстановка кадрів, здатних зрозуміти й ви�

конати накреслені завдання.
Усі названі позиції передбачають аналіз конкретної

ситуації, перегляд і добір можливих варіантів вирішення
поставлених завдань. На думку Є. Краснякова, "така інтер�
претація політики об'єднує в одне ціле саму політику, її
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розробку і головне реалізацію. Для формування та реалі�
зації державної освітньої політики, вважає дослідник, "слід
також визначити принципи, на яких грунтується державна
політика в галузі освіти" [5].

Мета статті полягає в розкритті та характеристиці
стратегії, мети та основних принципів освітньої політи�
ки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На початку третього тисячоліття основним стратегіч�

ним державним документом, який заклав підвалини нової
парадигми освіти — орієнтація на новий тип гуманістично�
інноваційної освіти, її конкурентоспроможності в євро�
пейському та світовому просторах, виховання покоління
молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, здат�
ним робити особистісний духовно�світоглядний вибір, ма�
тиме необхідні знання, навички й компетентності для на�
вчання протягом життя, — стала Національна доктрина
розвитку освіти [6]. Відповідно до закладеного в ній змісту,
Україна в своїй державній освітній політиці орієнтується
на стратегію прискореного, випереджального розвитку
освіти і науки, фізичних, інтелектуальних, моральних та
інших сутнісних сил особистості, які забезпечують її само�
ствердження і самореалізацію. Розвиток освіти визнано
"стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, пол�
іпшення людського життя, забезпечення національних інте�
ресів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності Ук�
раїнської держави на міжнародній арені". Освіта і наука
проголошені "найголовнішими умовами утвердження Ук�
раїни на світовому ринку високих технологій" [6].

Змістове наповнення стратегії розвитку освіти в Україні
детермінується внутрішніми і зовнішніми чинниками. Так,
В. Дем'яненко і Н. Тименко [2, с. 281] до внутрішніх чин�
ників відносять:

— демографічні (прогноз чисельності, структури, де�
мографічних характеристик населення);

— прогноз якості людських ресурсів та міграційних
потоків;

— об'єктивні можливості фінансування середньої та
вищої освіти;

— структуру народного господарства та зовнішньое�
кономічних зв'язків, міру відкритості економіки, обсяги
експорту освітніх послуг;

— поточні тенденції та збалансування попиту і пропо�
зиції на внутрішньому ринку праці за рівнем освіти та спе�
ціальностями.

Зовнішні чинники, на їхню думку, охоплюють:
— очікування потужності міграційних процесів на Захід

зі Сходу;
— тиск факторів глобалізації (інформаційний, культур�

ний, шоу�бізнесовий, мовний);
— інформаційні, економічні та широкомасштабні елек�

тронні війни.
Згідно з поглядами В. Гальперіної, зовнішніми чинни�

ками, які справляють безпосередній вплив на зміст стратегії
у галузі освіти, є: наявність спільної, об'єднуючої території,
певного суспільно�економічного устрою, рівень розвитку
культури, української мови як прийнятного і зрозумілого
для всіх засобу комунікації і соціальної взаємодії. Внутрі�
шніми чинниками названо кризові нестабільні стани, які
спричинюють перехід на новий рівень розвитку або призво�
дять до занепаду [1, с. 124].

Як відзначається у вступі до "Національної стратегії роз�
витку освіти в Україні на 2012—2021 рр.": "Національна стра�
тегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання і меха�
нізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову і
соціальну політику і складає основу для внесення змін і до�
повнень до чинного законодавства України, управління і фінан�
сування, структури і змісту системи освіти". Її розробка зу�
мовлена "необхідністю кардинальних змін, спрямованих на
підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішен�
ня стратегічних завдань, що стоять перед національною сис�
темою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах,
інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір" [7].

Стратегічними напрямами розвитку освіти обрано:
оновлення законодавчо�нормативної бази системи освіти;
створення і забезпечення можливостей для реалізації різно�
манітних освітніх моделей; створення ефективної системи
національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та
молоді; забезпечення доступності та неперервності освіти
впродовж життя; формування здоров'я зберігаючого сере�
довища, валеологічної культури учасників навчально�вихов�
ного процесу; розвиток наукової та інноваційної діяльності
в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;
інформатизація освіти; забезпечення національного моні�
торингу системи освіти; підвищення соціального статусу
педагогів; створення сучасної матеріально�технічної бази
системи освіти; інтегрування національної системи в євро�
пейський і світовий освітній простір.

Мета державної освітньої політики полягає у створенні
умов для розвитку особистості й творчої самореалізації
кожного громадянина України, виховання покоління лю�
дей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом
життя, оберігати і примножувати цінності національної
культури та громадянського суспільства, розвивати і
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціаль�
ну та правову державу як невід'ємну складову європейсь�
кої і світової спільноти [3, с. 12].

Визначення стратегії і мети державної політики в сфері
освіти є головним орієнтиром формування освітньої пол�
ітики, що базується на ряді важливих принципів.

Принципи (від гр. рrinciut — початок, основа) — це вихідні
положення, на яких грунтується діяльність усієї системи ос�
віти в Україні та її підрозділів зокрема. У Законі України "Про
освіту" (ст. 6) закріплені такі принципи освіти:

— доступність для кожного громадянина всіх форм і
типів освітніх послуг, що надаються державою;

— рівність умов кожної людини для повної реалі�
зації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гу�
манізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських
духовних цінностей;

— органічний зв'язок зі світовою та національною істо�
рією, культурою, традиціями; незалежність освіти від по�
літичних партій, громадських і релігійних організацій;

— науковий світський характер освіти;
— інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв'язок з ос�

вітою інших країн; гнучкість і прогностичність системи освіти;
— безперервність і різноманітність освіти;
— поєднання державного управління і громадського

самоврядування в освіті [4].
Принцип доступності передбачає вільний вибір грома�

дянами будь�якого типу навчального закладу на рівних умо�
вах. Його реалізація забезпечується:

— розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих
на державній та інших формах власності, наукових уста�
нов, закладів післядипломної освіти;

— відкритим характером закладів освіти, створенням
умов для вибору профілю навчання відповідно до здібнос�
тей, інтересів громадян;

— різними формами навчання (очна, заочна, вечірня,
екстернат, педагогічний патронат).

Важливість принципу рівності умов підтримується фун�
кціонуванням в Україні не лише державної і приватної осв�
іти, яка надається різними закладами, що належать до тра�
диційної системи навчання, за різними рівнями (дошкільна
освіта, загальна середня освіта, професійно�технічна осві�
та, вища освіта) та за всіма галузями. Ця система включає й
освіту дорослих, післядипломну освіту, навчання в аспіран�
турі та докторантурі тощо.

Рівність умов кожної людини для повної реалізації її
здібностей, таланту, всебічного розвитку передбачає надан�
ня рівного доступу до якісної освіти протягом життя кож�
ному громадянину незалежно від соціального становища,
етнічної належності та віросповідання. Особливої гостро�
ти ця проблема набуває в ранньому віці: рівний старт є за�
порукою успішного навчання дітей у школі, зокрема з не�
заможних родин, та забезпечення держави висококваліфі�
кованими кадрами в майбутньому [8, с. 10].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201350

Проблемам національного характеру освіти і національ�
ному вихованню присвячено 3�й і 4�й розділи Національної
доктрини розвитку освіти, де зазначається: "...освіта грун�
тується на культурно�історичних цінностях українського
народу, його традиціях і духовності. Освіта утверджує на�
ціональну ідею, сприяє національній самоідентифікації, роз�
витку культури українського народу, оволодінню цінностя�
ми світової культури, загальнолюдськими надбаннями" [6].

Принцип органічного зв'язку з національною історією,
культурою, традиціями реалізується через національну
спрямованість виховання і передбачає вивчення історії і
культури свого народу, рідної мови, а також прищеплення
шанобливого ставлення до національно�етнічної обрядо�
вості всіх народів, які населяють Україну. Однак у процесі
його реалізації слід ураховувати притаманний будь�якій
національній освіті дуалістичний характер. Він полягає в
тому, що, з одного боку, пріоритету набуває необхідність
збереження міцного коріння національної культури, а з
іншого — важливість адекватного оновлення, спрямовано�
го на підготовку особистості до життя в мінливому, динам�
ічному, взаємозалежному світі. Це актуалізує принцип взає�
мозв'язку з освітою і наукою інших країн.

Освіта в Україні базується на інтенсивному викорис�
танні досягнень світової науки щодо вдосконалення змісту
і технологій навчання, підготовки висококваліфікованих
фахівців. Важливу значущість має також організація і про�
ведення спільних досліджень з іноземними науковцями,
виведення української науки на міжнародний рівень. Од�
ним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано
інтеграцію нашої держави в Європейське співтовариство.
Згідно з цим Україна має узгодити та наблизити свої соц�
іально�економічні інституції до стандартів країн ЄС і при�
вести їх у відповідність до загальноєвропейських вимог.
Європейський вибір України зумовлений її геополітичним
розташуванням та спільною історією формування і розвит�
ку європейської культури.

Орієнтація на європейський вимір України зумовлює
необхідність створення умов для розвитку творчої особис�
тості як суб'єкта демократичного європейського співтова�
риства, співвіднесення освітніх вимог з можливостями та
здібностями тих, хто навчається; запровадження діалогіч�
ного характеру освіти, конструктивної взаємодії з євро�
пейським співтовариством та його провідними структура�
ми; розробки базових документів і навчальних матеріалів з
урахуванням сучасного рівня розвитку науки; орієнтації
змісту навчально�методичних матеріалів на практичне зас�
тосування теоретичних знань і вмінь для життя і діяльності
в реальному суспільстві.

Гнучкість і прогностичність освіти означає варіа�
тивність, саморегуляцію і безперервне оновлення національ�
ної освіти, її адаптацію до нових вимог суспільства.

Поєднання державного управління і громадського само�
врядування передбачає розподіл функцій управління осві�
тою між державними органами й органами самоврядування.

Нова модель і системи управління у галузі освіти, згідно
з Національною доктриною розвитку освіти, має бути
відкритою і демократичною, враховувати громадську дум�
ку. Модернізація управління освітою в контексті принципу
поєднання державного управління і громадського самовря�
дування спрямована на: оптимізацію державних управлінсь�
ких структур, децентралізацію управління; перерозподіл
функцій та повноважень між центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самовря�
дування і навчальними закладами; перехід до програмно�
цільового управління; поєднання державного і громадсь�
кого контролю; запровадження нової етики управлінської
діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, по�
зитивної мотивації; прозорість розроблення, експертизи,
апробації та затвердження нормативно�правових доку�
ментів; створення систем моніторингу ефективності управ�
лінських рішень, їхнього впливу на якість освітніх послуг
на всіх рівнях; організацію експериментальної перевірки та
експертизи освітніх інновацій; демократизацію процедури
призначення керівників навчальних закладів, їх атестації;

впровадження новітніх інформаційно�управлінських і ком�
п'ютерних технологій; удосконалення механізму ліцензу�
вання, атестації та акредитації навчальних закладів; підви�
щення компетентності управлінців усіх рівнів; широке за�
лучення до управлінської діяльності талановитої молоді,
жінок, виховання лідерів у сфері освіти.

Одним із центральних принципів, що покладаються в
основу реалізації освіти, є принцип її безперервності та
різноманітності. Він реалізується шляхом узгодження
змісту і координації навчально�виховної діяльності на
різних ступенях освіти, що функціонують як продовження
попередніх і передбачають підготовку громадян до можли�
вого переходу на наступні ступені. З цією метою відбуваєть�
ся оптимізація системи перепідготовки працівників і підви�
щення їхньої кваліфікації, модернізація системи післядип�
ломної освіти на основі відповідних державних стандартів,
відбувається формування і розвиток науково�виробничих
комплексів, степенева підготовка фахівців.

Безперервність передбачає зв'язок між загальною серед�
ньою, професійно�технічною, вищою та післядипломною
освітою, формування потреби і здатності особистості до са�
моосвіти, а також "вертикальну" та "горизонтальну" інтег�
рацію. "Вертикальна інтеграція" забезпечує наступність сту�
пенів формальної освіти — дошкільної, початкової, серед�
ньої, вищої, післядипломної, за якої кожен рівень освіти при�
пускає можливість переходу на наступний. "Горизонтальна
інтеграція" передбачає співвіднесеність освіти, яка отри�
мується поза межами формальної освітньої системи (нефор�
мальна освіта), з освітою у межах навчальних закладів і спе�
ціально організованих програм (формальна освіта).

ВИСНОВКИ
Проведений нами аналіз заявленої проблеми дає змогу

зробити висновок, що на сьогодні Україна визначила влас�
ну стратегію розвитку освіти, яка невід'ємно пов'язана зі
світовими тенденціями і визначає освіту як найбільш пріо�
ритетну сферу життєдіяльності суспільства. В основу оз�
наченої стратегії покладаються вимоги до розвитку освіти
на гуманістичних та інноваційних засадах, піднесення її кон�
курентоспроможності на світовому та європейському про�
сторах завдяки підготовці мобільного і компетентного мо�
лодого покоління. Ця стратегія набуває втілення в меті та
принципах, що покладаються в основу розвитку освіти і мо�
жуть розглядатися як провідні засади її реалізації.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з визна�
ченням принципів державного управління освітою як
підгрунтя ефективного вирішення завдань, що висувають�
ся сьогодні перед цією галуззю наукового знання.
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ВСТУП
Основним завданням функціонування підприємства є

виготовлення продукції (надання послуг) у результаті по�
єднання і взаємодії в процесі виробництва трьох його ос�
новних елементів: засобів праці (основних засобів), пред�
метів праці (оборотних засобів), праці людини.

Основні засоби обслуговують виробництво протягом
тривалого періоду, беручи участь у декількох виробничих
циклах, зберігають свою натуральну форму, переносять
свою вартість на готову продукцію по частинах, по мірі сво�
го зносу шляхом амортизації. Оборотні засоби повністю
споживаються в одному виробничому циклі і всю свою
вартість одноразово передають на новоствореннй продукт.

Економічна сутність і матеріально�речовий зміст основ�
них засобів слугують визначальними характеристиками в
окресленні їх значення для здійснення відтворювальних
процесів, функціонування та розвитку будь�якого вироб�
ництва. Вся сукупність наявних виробничих засобів скла�
дає найбільшу за питомою вагою частину національного
багатства країни. Основні засоби визначають характер ма�
теріально�технічної бази виробничої сфери на різних ета�
пах її розвитку. Зростання і вдосконалення засобів праці
забезпечують безперервне підвищення технічної оснаще�
ності та продуктивності праці виробничого персоналу, та�
кож забезпечують належні матеріальні умови для здійснен�
ня господарської діяльності підприємства, зберігання необ�
хідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних,
розвантажувально�навантажувальних, фасувальних та
інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та ре�
алізацією товарів, виконанням виробничих функцій, надан�
ням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства.

Визначенню поняття і сутності основних засобів при�
святили свої праці багато відомих вчених, серед яких
К. Білоусько, О.І. Дацій, П.А. Денисенко, Г. Лобановський,
І.І. Лукінов, Л.Ю. Мельник, В.Я. Месель�Веселяк, О.В. Олій�
ник, Г.М. Підлісецький, В.П. Ситник, П.Т. Саблук, С.О. Саф�
ронов, О. Юхимець, серед зарубіжних вчених�економістів
— Ф. Енгельс, Ф. Кене, А. Маршалл, К. Маркс, Д. Рікардо,
Ж. Сей, А. Сміт, Й. Шумпетер та ін. Дослідженням сутності
категорій "основні засоби" і "основні фонди" займалися:
Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем'яненко, В.Г. Лінник, С.А. Ніко�
лаєв, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов,
В.Г. Швець.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Необхідність дослідження викликана недостатньою яс�

ністю сутності та змісту поняття "основні засоби", невиз�
наченим і одночасно взаємозамінним вживанням у науковій
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та спеціальній літературі термінів "основні фонди" та "ос�
новні засоби". На сьогодні серед вітчизняних та зарубіж�
них вчених також не існує узгодженості щодо визначення
термінів "знос" та "амортизація" основних засобів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні в економічній літературі часто зустрічаються

ототожнення понять "основні засоби" та "основні фонди",
заміна одного поняття іншим, а серед економістів немає
єдиної думки щодо визначення змісту даних термінів, що в
результаті призводить до значних ускладнень і плутанини.

Так, ряд вчених вважають, що ці категорії мають різне
значення. Л.К. Сук і Н.Г. Виговська стверджують, що ці по�
няття неможливо не відрізняти насамперед тому, що основні
засоби — це сукупність матеріально�речових цінностей, а
основні фонди — це джерела формування основних і обо�
ротних засобів, а також підкреслюють, що їх значення відоб�
ражаються у різних частинах балансу: основні засоби — в
активі, основні фонди — у пасиві [14; 4]. В.Г. Андрійчук та�
кож наголошує на тому, що "фонди — це грошове виражен�
ня засобів праці (основних засобів)", у той час, як основні
засоби є матеріально�речовими елементами [1]. Існує також
думка зарубіжних вчених, згідно з якою основні фонди —
це, без сумніву, економічний ресурс, якому притаманні на�
ступні якості: вони рідкісні або наявні в обмеженій кількості.

Вважають, що одне з перших визначень терміну "основні
фонди" належить А. Сміту: "Фондом є будь�яке накопичен�
ня продуктів землі і промислової праці. Фонд буде капіта�
лом лише в тому випадку, якщо він приносить власнику дохід
чи прибуток" [12]. Таким чином, А. Сміт визначає фонди як
матеріальну основу для утворення капіталу.

Термін "фонди" походить від латинського "fundus" —
грунт, підстава, що мають цільове призначення.

Сучасні зарубіжні економісти дотримуються наступної
думки відносно того, що треба відносити до основних за�
собів. Зокрема, вони вважають, що основні засоби — це за�
соби, що мають значний термін експлуатації, використову�
ються підприємством і в основному придбані не з метою їх
наступного перепродажу [16]. Тобто основна увага акцен�
тується на довгому терміні використання, а також на тому,
що основними засобами засоби стають лише тоді, коли
підприємство починає їх використовувати. Отже, недіючих
і запасних засобів у них не буває, або ж вони звуться по�
іншому. Крім того, цікавим, на наш погляд, є відсутність
будь�яких посилань на те, що ці засоби зношуються і їх
вартість втрачається поступово. Враховуючи вищесказане,
ми вважаємо дані визначення дещо поверхневими і непов�
ними.
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Іншим є енциклопедичне визначення основних фондів,
сформульоване за радянських часів, як сукупності засобів
соціального виробництва, що використовуються більше од�
ного виробничого циклу і поступово переносять свою
вартість на створюваний продукт [18]. Тобто ми бачимо, що
мають місце дві основні тенденції щодо визначення цих по�
нять: ототожнення термінів "основні засоби" і "основні фон�
ди"; різка поляризація даних термінів.

З метою поглибленого вивчення економічних категорій
"основні засоби" та "основні фонди" ми провели досліджен�
ня, результати якого представлені у таблиці 1.

На основі проведеного дослідження можна зробити
висновки, що більшість авторів дають визначення економі�
чним категоріям "основні засоби" та "основні фонди", в яких
не спостерігається чітка відмінність між змістом цих понять,
а багато авторів взагалі їх ототожнюють. Зустрічаються та�
кож випадки, коли вчені не досить коректно розмежовують
ці поняття.

Здавалося б, щоб уникнути всіх цих проблем і супереч�
ностей, можна звернутись до діючого законодавства і ке�
руватись єдиним законодавчо встановленим тлумаченням.
Але, як з'ясувалося, у законі також немає єдиної думки
щодо визначення і економічної суті цих понять.

Протягом останніх років відбувалася інтеграція вітчиз�
няного бухгалтерського обліку до світових стандартів. Да�
ний процес вимагає приведення національної методології
обліку, а також економічної термінології у відповідність до
діючих та загальноприйнятих у світі. У період реформуван�
ня системи бухгалтерського обліку в Україні було введено
в дію Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Ос�
новні засоби." Попри те, що з його ухваленням та прийнят�
тям всі категорії, пов'язані з обліком основних засобів, на�

були чіткого економічного
змісту, досі залишаються
невирішеними деякі пи�
тання. Зокрема, виникли
суттєві розбіжності в ме�
тодології фінансового і
податкового обліку. Тому
проблема вірного тракту�
вання економічних кате�
горій "основні засоби" та
"основні фонди" та чітко�
го визначення сфери зас�
тосування цих термінів є
на сьогодні, як вже зазна�
чалося, досить актуаль�
ною.

Згідно до п. 6 П(С)БО
7 [22], об'єкт основних за�
собів визнається активом,
якщо існує імовірність
того, що:

— підприємство отри�
має у майбутньому еко�
номічні вигоди від його ви�
користання;

— вартість його може
бути достовірно визначе�
на.

У цілому ці критерії
відповідають критеріям,
визначеним параграфом
83 Концептуальної основи
Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку
[20]. На перший погляд,
етап визнання не повинен
викликати проблем, тому
що критерії сформульо�
вані досить чітко. Але
згідно п. 4 П(С)БО 7: "ос�
новні засоби — це матері�
альні активи", а згідно п. 6
стандарту: "об'єкт основ�
них засобів визнається ак�
тивом", тому не зрозуміло,
у якій послідовності по�
винно відбуватися визнан�
ня: або спочатку об'єкт об�
ліку визнається активом, а
потім об'єктом основних

засобів; або, навпаки, спочатку він визнається об'єктом ос�
новних засобів, а тільки потім відбувається визнання його
активом.

Визнання активом припускає можливість отримання
економічної вигоди, а визначення терміну "основні засоби"
відноситься і до тих об'єктів, які призначаються для
здійснення соціально�культурних функцій, тобто від вико�
ристання яких не очікується одержання економічних вигод.
Таким чином, не всі основні засоби є активами. Згодом, це
питання зможуть вирішувати власники, але сьогодні ук�
раїнські бухгалтери вимушені визнавати активом об'єкт ос�
новних засобів, тому що окрім економічної сторони, є ще
поняття зберігання, і контролю.

У той же час п. 13 МСБО 16 присвячено основним засо�
бам, які підприємства придбають для забезпечення охоро�
ни або безпеки навколишнього середовища. Такі основні
засоби не пов'язані напряму з отриманням економічної ви�
годи, для підприємства це вимушені витрати. Тобто і при�
родоохоронні, і призначені для створення безпеки основні
засоби можуть бути визнані активами, тому що їх викорис�
тання дозволить більш ефективно експлуатувати інші ос�
новні засоби і отримувати в результаті більшу економічну
вигоду. Отже, згідно до МСБО 16, підставою для визнання
об'єкту активом може бути не тільки пряма, але й опосе�
редкована економічна вигода. Але залишаються сумніви
щодо об'єктів соціально�культурного призначення.

Порівняння норм вітчизняного бухгалтерського та по�
даткового законодавства з міжнародним для наочності
представимо у таблиці 2.

У результаті проведеного дослідження із таблиці 2 мож�
на виділити декілька відмінностей. По�перше, аналізуючи
визначення основних фондів, наведене в Законі України

Таблиця 1. Порівняльна характеристика визначення понять "основні засоби" та "основні
фонди" у різних авторів
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"Про оподаткування прибутку
підприємств" [23], можна по�
мітити, що акцент робився на
використанні матеріальних
цінностей в господарській
діяльності. Тобто для цілей
оподаткування використову�
ються лише виробничі основні
фонди. Натомість поняття ос�
новних засобів включає в себе
цінності, що використовують�
ся як у виробничих, так і в не�
виробничих цілях. Тобто виз�
начення основних засобів, на�
ведене в П(С)БО 7, є більш ши�
роким, ніж поняття "основні
фонди", наведене в Законі Ук�
раїни "Про оподаткування
прибутку підприємств."

Друга відмінність полягає в
тому що на об'єкти основних
засобів, які фізично і мораль�
но не зношуються, поняття ос�
новних фондів не поширюєть�
ся, як це є для земельних діля�
нок.

Ще одна відмінність є не
такою помітною. З П(С)БО 7
випливає, що до основних за�
собів прирівнюються й інші
необоротні активи, значна ча�
стина яких — це малоцінні і
швидкозношувані предмети. У
податковому обліку витрати на
придбання таких малоцінних
предметів не амортизуються, а
відносяться до валових витрат
з послідуючим коригуванням.

Зважаючи на проаналізо�
ване вище, основні засоби — це
сукупність матеріально�речо�
вих цінностей підприємства,
які діють протягом тривалого
часу (більше одного року або
виробничого циклу) у нату�
ральній формі і багаторазово
беруть участь як у сфері мате�
ріального виробництва, так і у
невиробничій сфері, поступово
(частинами) переносячи свою
вартість на новостворений
продукт, при цьому їх вартість
має перевищувати 2500 грн.

Отже, категорія "основні
фонди" лишається категорією
лише податкового обліку, яка, на нашу думку, з часом вза�
галі втратить свою актуальність, у зв'язку з вилученням тер�
міну з Податкового кодексу [21].

Що стосується економічної сутності основних засобів,
то з нашої точки зору, необхідно уточнити наступне: основ�
ними засобами засоби праці стають не тільки внаслідок їх
довговічності, а й тому, що у процесі праці вони (засоби
праці) використовуються і зношуються поступово, протя�
гом декількох виробничих циклів і частинами переносять
свою вартість на готовий продукт.

Таким чином, для віднесення матеріального об'єкту до
основних засобів у бухгалтерському обліку (згідно П(С)БО
7) він повинен відповідати таким критеріям:

1) бути активом;
2) використовуватись у діяльності підприємства;
3) мати термін експлуатації (використання) у натураль�

ному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року);
4) мати схильність до зносу, що виявляється у посту�

повій втраті можливої подальшої експлуатації у зв'язку з
старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний
знос) або у зв'язку з виникненням основних засобів, що ма�
ють якісніші характеристики (моральний знос);

5) мати специфічний характер кругообігу та відшкоду�
вання вартості через механізм поступової амортизації з
віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витра�
ти підприємства, і відповідно, вартість продукції (робіт, по�
слуг).

Отже, беручи до уваги вищесказане, ми вважаємо, що
особливості основних засобів проявляються в наступному:

а) незмінності (постійності) натурально�речової форми
засобів праці;

б) особливості участі у виробничому циклі;
в) наявності і єдності споживчої вартості;
г) особливостях перенесення вартості на вироблену про�

дукцію;
д) специфіці економічної і соціальної функцій галузі.
Для віднесення того чи іншого об'єкта до основних за�

собів у податковому обліку (пп.14.1.138 Податкового кодек�
су зі змінами і доповненнями), необхідне виконання таких
умов:

 1) об'єкт має бути призначено для використання у гос�
подарській діяльності платника податку;

 2) об'єкт призначено для використання понад 365
(більше одного року) календарних днів з дати введення в
експлуатацію (або операційний цикл, якщо він довший за
рік);

3) вартість об'єкта має перевищувати 2 500 грн. з
01.01.2012 р.

Їх особливості проявляються в наступному:
а) неодноразова участь при збереженні форми та речо�

вого змісту в послідовно змінюваних виробничих циклах;
б) економія живої праці певної спеціалізації за рахунок

підвищення продуктивності;
в) обширна і різнорідна сукупність основних засобів, що

Таблиця 2. Порівняння норм Податкового кодексу України, Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" (визнаний таким, що втратив свою

чинність в 2011 р.) , П(С)БО №7 "Основні засоби" та Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ)

Поняття, що 
порівнюються 

Закон України 
«Про 

оподаткування 
прибутків 

підприємств» 
п.п.8.2.1 ст. 8 

Податковий кодекс України 
пп. 14.1.138 ст. 14 

П(С)БО №7 
«Основні засоби» 

п.4 
 

Міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

Термін «основні 
засоби (фонди)» 

Основні фонди — 
матеріальні 
цінності, що 
використовуються 
у господарській 
діяльності 
платника податку 
протягом періоду, 
який перевищує 
365 календарних 
днів із дати 
введення в 
експлуатацію 
таких 
матеріальних 
цінностей, та 
вартість яких 
поступово 
зменшується у 
зв'язку з фізичним 
або моральним 
зносом 

Основні засоби – матеріальні 
активи, у тому числі запаси 
корисних копалин, наданих у 
користування ділянок надр (крім 
вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, 
автомобільних доріг загального 
користування, бібліотечних і 
архівних фондів, матеріальних 
активів, вартість яких не 
перевищує 2500 гривень, 
невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що 
призначаються платником податку 
для використання у господарській 
діяльності платника податку, 
вартість яких перевищує 2500 
гривень і поступово зменшується 
у зв'язку з фізичним або 
моральним зношенням та 
очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких з 
дати введення в експлуатацію 
становить понад один рік (або 
операційний цикл, якщо він 
довший за рік) 

Основні засоби — 
матеріальні активи, 
які підприємство 
утримує з метою 
використання їх у 
процесі 
виробництва або 
постачання 
товарів, надання 
послуг, здавання в 
оренду іншим 
особам або для 
здійснення 
адміністративних і 
соціально-
культурних 
функцій, 
очікуваний строк 
корисного 
використання 
(експлуатації) яких 
більше одного 
року (або 
операційного 
циклу, якщо він 
більше за рік) 

Матеріальні 
активи, які 
використовую
ться 
компанією для 
виробництва 
чи поставки 
товарів 
(послуг), для 
здачі в оренду, 
для 
адміністратив
них цілей; і які 
очікується 
використовува
ти більше 
одного 
періоду 

Термін 
«амортизація» 

Поступове 
віднесення витрат 
на придбання, 
виготовлення або 
поліпшення 
основних фондів 
на зменшення 
скоригованого 
прибутку платника 
податку в межах 
норм 
амортизаційних 
відрахувань 

Систематичний розподіл вартості 
основних засобів, інших 
необоротних та нематеріальних 
активів, що  
амортизується, протягом строку їх 
корисного використання  
(експлуатації) 

Систематичний 
розподіл вартості, 
яка амортизується, 
необоротних 
активів протягом 
строку їх 
корисного 
використання 

Розподіл 
вартості, яка 
амортизується, 
активу на 
розрахований 
строк його 
корисної 
служби 

Терміни 
нарахування 
амортизації 

Щоквартально Щомісячно Щомісячно Кожен звітний 
період 
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накопичується за рахунок безперервного введення і вибут�
тя, визначає склад і структуру балансу основних засобів,
дозволяє порівнювати і співвідносити його з іншими еконо�
мічними категоріями відтворення, включаючи сфери вироб�
ництва та обігу;

г) амортизація, що дозволяє заповнювати за графіком
їх первісну вартість.

Відомо, що під час експлуатації основних засобів насту�
пає період, коли їх необхідно ремонтувати, удосконалити
або замінювати новими. Для ремонту старого або покупки
нового устаткування потрібні кошти. Вони створюються і
накопичуються при експлуатації основних засобів, тому що
в процесі праці частина вартості їх переноситься на знову
створений продукт. Зазначена частина вартості засобів
включається у витрати на виробництво продукції у вигляді
амортизації. На сьогодні ще однією не вирішиною пробле�
мою залишається відсутність узгодженості в визначенні
термінів "знос" та "амортизація".

Знос являє собою втрату основними засобами фiзичних
якостей або технiко�економiчних властивостей i внаслiдок
цього, вартостi. Величина зносу залежить вiд виду основ�
них засобiв, їх функцiональної ролi у виробничому процесi,
строку й умов використання. В основному вiн визначається
строком служби об'єктiв i зростає з термiном експлуатацiї.
На величину зносу дiють такi фактори, як iнтенсивнiсть ви�
користання, агресивнiсть середовища, клiматичнi умови,
правовi або iншi обмеження. Він є тією об'єктивною катего�
рією, що знаходиться у тісному взаємозв'язку зі створен�
ням споживних вартостей — необхідним вартісним проце�
сом. Його реалізація є однією з умов суспільного відтворен�
ня.

Строк корисного використання (експлуатації) основних
засобів — очікуваний період часу, протягом якого необо�
ротні активи будуть використовуватися підприємством або
з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікува�
ний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

П(С)БО 7 "Основні засоби" передбачено оцінювати і
визначати термін корисної експлуатації активу, який амор�
тизується, з урахуванням таких чинників: очікуване вико�
ристання об'єкта підприємством з урахуванням його потуж�
ності або продуктивності; очікуваний фізичний знос; мо�
ральний знос; правові або інші обмеження щодо термінів
використання активу.

К. Маркс у першому томі "Капіталу" писав: "Знос (за�
лишаючи осторонь моральний знос) є та частина вартості,
яку основний капітал, унаслідок його використання, посту�
пово передає продукту, — передає у тій середній мірі, в які
він втрачає свою споживчу вартість.

Цей знос частково такий, що основний капітал має
відповідну середню тривалість життя; він повністю аван�
сується на цей строк; після його закінчення він має бути
повністю замінений" [12].

Зарубіжні вчені розглядають знос по�різному. Одні тлу�
мачать його як фізичне зношування активу; другі — як змен�
шення корисності об'єктів у результаті зовнішніх чинників,
наприклад, технічного старіння і неможливості виготовля�
ти продукцію, на яку є попит; треті — як зменшення вар�
тості об'єктів; четверті — як створення фінансового джере�
ла, за рахунок якого здійснюватиметься відтворення дов�
гострокових активів [17].

Німецькі вчені К. Маттерн і 3. Танхойзер [10] стверд�
жують, що знос виражає середній розмір перенесення вар�
тості основних засобів на вироблені з їхньою допомогою
вироби або надані послуги за час корисної служби.

Ототожнення понять зносу і амортизації не нове. Так,
ще П.П. Німчинов писав: "Основні засоби у процесі їх ви�
користання переносять свою вартість у розмірі зносу, гро�
шовий вираз якого називається амортизацією, на со�
бівартість продукції, у виробництві якої вони брали участь,
або виконаних робіт" [11]. Такий підхід до розуміння еко�
номічного змісту зносу та амортизації здається нам деякою
мірою однобічним.

Підхід до зносу і амортизації як до різних економічних
явищ, хоча й тісно пов'язаних між собою, має важливе зна�
чення ще й для обгрунтування амортизації як джерела
фінансування відтворення необоротних активів. Очевидно,
що ототожнення понять зносу й амортизації перекреслює
таку можливість.

У сучасному бухгалтерському обліку відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності тлумачення
амортизації та зносу необоротних активів базується на та�
ких концептуальних засадах.

1. Довгострокові матеріальні активи поділяють на три
види залежно від того, чи є вони об'єктом амортизації: ак�
тиви, вартість яких зменшується в результатi їхнього зно�
шення і переноситься на продукцію шляхом амортизації
(будівлі, споруди тощо); активи, вартість яких зменшується
в результаті їхнього виснаження (природні ресурси, корисні
копалини, ліс тощо); актив, вартість якого не змінюється в
результаті використання (земля).

2. Амортизація тлумачиться як засіб розподілу (списан�
ня) вартості активу протягом строку його корисного вико�
ристання.

3. Термін "амортизація" (amortization — "погашення")
застосовується до нематеріальних активів, а термін "знос"
(depreciation — "знецінення") — до матеріальних активів.

Г.І. Мікерін у передмові до Міжнародних стандартів
оцінки аналізує ситуацію, яка склалася з перекладом і тлу�
маченням понять "знос" та "амортизація", зауважуючи, що
термін "амортизація" увійшов до російської професійної
лексики з його тлумаченням, властивим французькій мові.
У вітчизняній практиці замість нього застосовується термін
"знос" як у вузькому сенсі, відповідному саме "зносу"
(deterioration) у фізичній формі, так і в широкому сенсі, вва�
жаючи "знос" відповідним "знеціненню" (depreciation) при
включенні в нього ще двох видів "старіння" (obsolescence),
пов'язаних з моральним старінням. При цьому і українсь�
кою, і російською обидва "старіння" іменуються теж "зно�
сом".

Англійський термін "amortization" означає буквально
"погашення" (наприклад, суми боргу), але ніяк не "знижен�
ня вартості майна", як це розуміють у традиціймому вітчиз�
няному тлумаченні. Але при використанні в англійських тек�
стах саме терміна "amortization", а не "depreciation", зазна�
чає Г.І. Мікерін, слід розуміти і, відповідно, перекладати цей
термін як "погашення" [19].

Знос і амортизація не є тотожними поняттями. Це
взаємообумовленi категорiї облiку. Якщо знос показує,
наскiльки змiнилась вартiсть основних засобiв у результаті
їх участi у виробничому процесi, то амортизацiя — яка
вартість включена у витрати за певний звiтний перiод.

Амортизація — це планове погашення вартості основ�
них засобів (у міру їхнього зносу) шляхом її поступового
перенесення на виготовлену продукцію з урахуванням вит�
рат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з
нормами амортизаційних відрахувань, установленими зако�
нодавчими актами. Вона є систематичним розподiлом пер�
винної чи переоціненої вартостi необоротних активiв за
мiнусом лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного
їх використання (амортизації), а знос є сумою, що нагро�
маджується з початку корисного використання необорот�
них активiв.

Так, Л.В. Городянська зазначає: "Амортизація основ�
них засобів як складова фінансових ресурсів підприємства
виконує дві основні узагальнюючі функції: податкову
(фіскальну), що передбачає виведення з оподаткування вит�
рат на придбання основних засобів, та економічну, яка по�
лягає у перетворенні необоротних активів в оборотні внас�
лідок нарахування амортизації" [5].

Економісти П. Бунич та Я. Б. Кваша амортизацією вва�
жають перенесену в результаті конкретної праці вартість
основних засобів на новий продукт [2; 8]. Однак за такого
визначення вона нічим не відрізняється від вартості оборот�
них засобів, яка також внаслідок конкретної праці перено�
ситься на створений продукт.

Відомий економіст Л. Кантор стверджував, що аморти�
зація — це джерело накопичення [6]. Однак, на наш погляд,
цей термін стосується "амортизаційного фонду" або ж будь�
якого іншого, але тільки не самої амортизації. У даному разі
відбувається її ототожнення з грошовим фондом для
відшкодування спожитих засобів праці.

Так, С.Ф. Голов повністю заперечує ідею створення
амортизаційного фонду як джерела фінансування капіталь�
них інвестицій, спираючись на витратну концепцію розумі�
ння цих процесів. Він вважає амортизаційний фонд "сумою
грошових коштів, що є на підприємстві, для відтворення ос�
новних засобів" [3].

М.Г. Чумаченко, дискутуючи з С.Ф. Головим, доводить
протилежне. Зокрема, він стверджує, що амортизаційні
відрахування — важливе джерело інвестицій в оновлення
основних засобів підприємства; витратна концепція амор�
тизації є необгрунтованою і не випливає з економічної суті
амортизаційних відрахувань; акумулювання коштів аморти�
заційних відрахувань на окремому рахунку в банку є нео�
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бов'язковим [15]. Повністю погоджуючись з точкою зору
М.Г. Чумаченка, додамо, що акумулювання грошових ре�
сурсів амортизаційних відрахувань на окремому рахунку в
банку вимагає відображення на пасивному рахунку форму�
вання відповідного джерела фінансових ресурсів на відтво�
рення основних засобів.

Радянські вчені Ю. Гринвальд і А. Локшин називають
амортизацію прийомом рахівництва, який дає можливість
визначити вартість інвентаря в будь�який час. На практиці
це відбувається не завжди, бо амортизація нараховується
раз на місяць, квартал, а не щодня. Вважаємо, що за сучас�
них умов господарювання таке твердження себе не виправ�
довує. До того ж не зовсім зрозумілим у даному визначенні
є вираз "інвентар".

Досліджуючи методологічні засади відображення у
бухгалтерському обліку зносу та амортизації основних за�
собів і нематеріальних активів, Л. Ловінська пропонує як
варіант розв'язання цієї проблеми — повернення методи�
ки часів Радянського Союзу, за якою амортизація — це пе�
ренесення вартості основних засобів на продукт, який ви�
робляється за їх допомогою, цільове накопичення грошо�
вих коштів та послідовне їх використання на відтворення
зношених основних засобів. Дослідивши сутність даного
питання, найбільш вдалим, вважаємо, є визначення, яке дає
класична економічна теорія [7]. Але перш ніж повністю
погодитися з цією точкою зору, необхідно дещо уточнити:
1) амортизація — це процесс поступового перенесення вар�
тості; 2) таке визначення прийнятне лише для тих
підприємств, де створюється амортизаційний фонд та
здійснюється відповідне накопичення грошових коштів (за
сучасних умов йдеться про державні підприємства); 3) роз�
виток ринкових відносин, поява нових технологій зумови�
ли необхідність розгляду питання "амортизація нематері�
альних активів".

Англійські вчені Д. Стоун, К. Хітчинг [13] стверджують,
що амортизація — це не що інше, як витрати, які покрива�
ються за рахунок прибутку. Тобто частина первісної вар�
тості основних засобів, що використовуються, є витратами,
які відносяться на рахунки прибутків та амортизації, і є та�
кою: нараховані суми зносу входять до собівартості збитків
у формі амортизаційних відрахувань. Логічна схема нара�
хування продукції, яка реалізується, на підставі чого виз�
начається фінансовий результат. Дивно, що англійські вчені
нічого не згадують про те, як саме покриваються витрати за
рахунок прибутку. Вони стверджують, що амортизацією є
періодичні відрахування з валового прибутку.

ВИСНОВКИ
З цього випливає наступне: бухгалтерська і податкова

термінологія з обліку основних засобів мають суттєві
відмінності; податкові терміни призначені для реалізації
фіскальних цілей і не відповідають економічній сутності
явищ; позитивним моментом є розмежування понять для
цілей бухгалтерського і податкового обліку, що є підгрун�
тям для відокремлення підходу до бухгалтерського і подат�
кового обліку основних засобів; негативним наслідком не�
чіткості термінології є підміна в практичному обліку бух�
галтерських термінів податковими, що призводить до вик�
ривлення фінансових показників і ускладнює управління.

Незрозумілим лишається той факт, що законодавча
база, яка має бути систематизованою і узгодженою, яка не
повинна допускати подвійного чи спірного тлумачення ок�
ремо визначених норм законів, містить такі недоречні роз�
біжності і сприяє поширенню плутанини. Наведений при�
клад не є єдиною суперечністю між податковим і бухгал�
терським обліком. На нашу думку, у будь�якому разі необ�
хідно все ж таки досягти єдності в термінології. Так, ми вва�
жаємо за доцільне вживати термін "основні засоби", коли
мається на увазі саме майно, матеріальні цінності, термін
"основні фонди" вживати по відношенню до джерел утво�
рення господарських засобів виробництва, а згодом взагалі
відмовитись від нього, замінивши його терміном "капітал"
(від лат. саpitalus — головний).

Разом з тим, у вищезазначених працях недостатньо вис�
вітленим залишився зв'язок між змінами в амортизаційній
політиці та процесами виробництва основних засобів, між
нормами амортизації та попитом на основні засоби, між
оновленням основних засобів та розміром амортизації. Ро�
зуміння зазначених змін є вкрай важливим для аналізу
дієвості реалізованих заходів щодо удосконалення аморти�
заційної політики та вироблення нових підходів щодо її ре�
формування.

Вивчення зарубіжного досвіду показало, що українсь�
ка амортизаційна система суттєво відрізняється від амор�
тизаційних систем розвинених країн, у яких досить часто
для стимулювання впровадження найновіших засобів вироб�
ництва та технологій основні засоби прирівнюються до обо�
ротних і витрати на їх придбання відносяться на витрати
виробництва протягом одного року, тобто ми наголошуємо
на тому, що теорія амортизації зарубіжних вчених не до�
сить обгрунтована, але зазначимо, що теорія амортизації,
яка розроблялася в колишньому СРСР і базувалася на теорії
додаткової вартості К. Маркса та його послідовників, та�
кож потребує подальшого вдосконалення. Тобто у вітчиз�
няних та зарубіжних вчених вже сформовані свої підходи
до вивчення амортизації, і ми вважаємо, що не варто Захо�
ду копіювати досвід колишнього СРСР, а Україні — досвід
Заходу.
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Економiка та держава № 2/201356

Экономическая система — созданная политической
системой модель управления национальной экономикой
на основе познанных экономических законов и норма�
тивных актов с целью экономического и социального
развития народного хозяйства.

Различают следующие основные типы экономичес�
ких моделей:

— планово�социалистическая;
— смешанная: нэповская или шведская;
— рыночная.
В мировой экономике на базе основных моделей

функционируют более 30 производных и переходных
моделей управления национальной экономики. Каждая
модель имеет свой механизм регулирования экономи�
ческих процессов. Создается с учетом различных форм
собственности и особенностей национальной экономи�
ки. Регулятором планово�социалистической модели,
основанной на государственной собственности, являет�
ся плановый механизм, смешанной модели — смешан�
ный механизм с учетом различных форм собственнос�
ти, рыночная модель — рыночный механизм, основан�
ный на частной собственности [1].

Планово�социалистическая модель — централизо�
ванное государственное управление социально�эконо�
мическим развитием народного хозяйства на основе
директивного пятилетнего плана.

Нэповская модель управления национальной эконо�
микой основывается на разнообразии форм государ�
ственной и частной собственности и использует преиму�
щества планово�социалистического и рыночного меха�
низмов.
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Шведская модель — система управления, основан�
ная на плюрализме различных форм, преимущественно
частной собственности, рациональном рыночном меха�
низме и активном вмешательстве государства в регули�
рование экономических процессов.

Рыночная модель — стихийный и непредсказуемый
способ хозяйствования, который основывается на прин�
ципах экономической свободы, свободного взаимодей�
ствия спроса и предложения, свободного ценообразо�
вания, конкуренции.

После победы Октябрьской революции1917 г. со�
ветская власть начала создавать планово�социалис�
тическую модель управления народным хозяйством.
Все заводы, фабрики, колхозы, магазины и т.д. Со�
ветского Союза работают на основе планово�социа�
листической модели по единому государственному
плану экономического и социального развития народ�
ного хозяйства. Госплан СССР разрабатывает Пяти�
летний план, на основании которого 15 союзных рес�
публик составляют свои планы, а согласно установ�
ленным директивным показателям каждая область,
район, город имеют свой пятилетний план. Таким об�
разом, такой план народного хозяйства страны орга�
нически соединяет все хозяйственные единицы в еди�
ную эффективную народнохозяйственную систему.
На основании балансового метода выполнение плана
обеспечивается необходимыми финансовыми, мате�
риальными, трудовыми, энергетическими и другими
ресурсами. Каждому заводу, например, Харьковско�
му тракторному устанавливается общий объем выпус�
ка тракторов, численность рабочих и ИТР; фонд за�
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работной платы, снижение себестоимости продукции,
повышения рентабельности производства, рост про�
изводительности труда, внедрение достижений науч�
но�технического прогресса в производство и выпуск
новых образцов машин и т.д. Каждый токарь знал,
сколько деталей должен  выточить за смену на токар�
ном станке и сколько заработал. На заводе работало
около 40 тысяч рабочих и ИТР, за сутки с конвейера
на склад готовой продукции сходило до 30 тракторов.
И все же народное хозяйство остро испытывало де�
фицит в тракторах. Кстати, в 2011 году завод изгото�
вил всего 3 машины.

Профсоюзная организация завода организовыва�
ла социалистическое соревнование между бригадами
за перевыполнения плановых показателей. Особенно
отличившимся бригадам присваивали почетное звание
"бригада коммунистического труда". Из фонда мате�
риального стимулирования завода рабочие передовых
бригад получали дополнительное денежное вознаг�
раждение. На сборочном конвейере рабочий получал
зарплату в сумме 350—400 рублей за месяц. Кстати, в
1980 году 80 копеек приравнивались к одному долла�
ру США. Каждый рабочий в течение 15 лет получал
от государства бесплатно квартиру, оплата за кото�
рую в месяц составляло 25 рублей. Рабочий, согласно
Конституции СССР, имел гарантированное право на
отдых, проходил бесплатное лечение и отдыхал в за�
водских домах отдыха и санаториях. А при профес�
сиональных заболеваниях получал пятипроцентные
путевки в общегосударственных здравницах. Дети
рабочих бесплатно отдыхали в заводских пионерских
лагерях. При заводе действовали бесплатные ясли и
детские сады.

Завод воспроизводил рабочую силу в собственных
ПТУ, вечерней школе, филиале вечернего машиностро�
ительного института. По заявке на завод ежегодно при�
бывало несколько десятков молодых специалистов с ма�
шиностроительных ВУЗов и техникумов страны. По за�
кону молодой специалист три года обязан был отрабо�
тать на заводе и только после этого имел право уволить�
ся с работы. На заводе действовал товарищеский суд,
на котором коллектив обсуждал поведение нерадивых
рабочих по отношению к труду или правовые наруше�
ния.

Металлургический завод, стекольный завод, завод
электротехнических изделий и др., работающие в со�
юзных республиках согласно своим директивным пла�
нам, обязаны были поставить в обозначенный срок, в
необходимом объеме и ассортименте металлопрокат,
стекло, фары, светильники и электрические провода и
т.д. Промышленный конвейер страны работал слажен�
но и без сбоев по единому народнохозяйственному
плану, а пропорциональность и сбалансированность
развития отраслей народного хозяйства обеспечивал
обязательное выполнение показателей пятилетнего
плана.

Безработица в стране равна нулю, производствен�
ные мощности за счет социалистического соревнова�
ния используются на 100 процентов, инфляция не име�
ет места вообще. Так, 1 кг докторской колбасы, сви�
нины или говядины стоит 1,9 рубл., буханка хлеба —
16 коп., 1 литр молока — 20 коп., килограмм копченой
колбасы и сливочного масла — 4,60 руб. и т.д. В капи�
талистической Украине цены на товары и услуги вы�
росли в 10—20 раз. Советские продукты были самыми
дешевыми и органически чистыми в мире. Однако ис�
пытывался острый дефицит на деликатесные продук�
ты, импортную одежду и обувь. В связи с военной уг�
розой в стране проводилась политика индустриализа�
ции и развития военно�промышленного комплекса.
Поэтому недостаточное внимание уделялось произ�
водству товаров широкого потребления. В советской
экономике наблюдался парадокс — у людей были день�
ги, но был дефицит товаров.

Колхозу также устанавливался государственный
план по сдаче государству зерна, мяса, молока, овощей
и т.д. по твердым закупочным ценам. Следует отметить,
растениеводство считалось самым рентабельным в мире:
на колхозных полях работала высокопроизводительная
техника.

В бюджетной сфере дело обстояло намного слож�
нее. Самые низкие оклады имели врачи, учителя и др.
категории служащих. И все же учитель или врач в гор�
советской или райсоветской очереди получал через 25
лет бесплатную квартиру.

Пятилетний план считался вполне реальным, так как
был сбалансированным по всем ресурсам, особенно
финансовым. Верховный Совет СССР утверждал пяти�
летний план экономического и социального развития
народного хозяйства вместе с Государственным бюдже�
том страны. Харьковский тракторный завод, как и его
поставщики, были также полностью профинансирова�
ны по годам пятилетки, кварталам и месяцам.

В газете "Правда" на первой полосе на карте СССР
под рубрикой "Основные стройки пятилетки" обозна�
чались строительство гидроэлектростанций, металлур�
гических заводов, газопроводов, доменных печей и мар�
тенов, элеваторов и т.д. По призыву ЦК комсомола де�
сятки тысяч комсомольцев�добровольцев уезжали ра�
ботать на передовые стройки коммунизма. Студенты
ВУЗов и техникумов в составе студенческих отрядов в
период летних каникул выезжали в колхозы и совхозы
на строительство сельскохозяйственных объектов.

Конечно, в советской экономике имелись недостат�
ки. Так, уравниловка привела к тому, что лодырь и тру�
дяга получали одинаковую среднюю зарплату в сумме
120 рублей. Отсутствовал стимул к производительной
работе. На предприятиях отсутствовали гибкие техно�
логии, которые обеспечивали бы быстрый переход на
производство дефицитной продукции. Часто продукция
отправлялась на склад для хранения, так как запретить
ее выпуск по пятилетнему плану уже не мог никто. Со�
ветский Союз втянулся в обременительную для бюдже�
та страны гонку вооружения в связи с программой США
"Звездные войны" и др. На фоне этих отклонений на�
блюдались признаки морального разложения населе�
ния. Особенно страшной трагедией стало пьянство, ко�
торое принимало такие масштабы, что для борьбы с ним
начали вырубывать плантации виноградника.

В мировой экономике к самым эффективным моде�
лям управления национальной экономики принадлежит
следующие.

Советская модель управления национальной эконо�
мики основана на учении марксизма�ленинизма, создан�
ная на основе социалистических экономических зако�
нов и директивных пятилетних планах экономического
и социального развития народного хозяйства при ру�
ководящей роли Коммунистической партии. Основным
показателем модели является производительность про�
мышленности.

Нэповская модель Китайской Народной Республи�
ки — модель управления национальной экономики, раз�
работанная на основе НЭПа В.И. Ленина и получившая
развитие Дэн Саомином применительно к китайским
условиям, органически сочетающая преимущества со�
ветской модели и рыночной модели при руководящей
роли Коммунистической партии. Действуют две формы
собственности — заводы и фабрики находятся под кон�
тролем государства, а мастерские, рестораны, то есть
объекты социальной сферы, находятся в частной соб�
ственности. Экономика страны развивается на основе
пятилетних планов. С помощью этой модели экономи�
ка КНР развивается ускоренными темпами и не подвер�
гается влиянию мировых экономических кризисов.

Шведская смешанная модель управления нацио�
нальной экономики — разработана экономистами швед�
ской экономической школы, рыночная модель с рацио�
нальным механизмом регулирования экономических
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процессов предусматривает активное вмешательство
государства в процесс распределения и перераспреде�
ления доходов, создание сильной системы социальной
защиты населения, доминированием идей солидарнос�
ти и равенства. Модель базируется на оптимальной раз�
новидности разных форм собственности, в основном ча�
стной.

Американская модель управления национальной
экономики — разработана на основе капиталистичес�
ких экономических законов как либеральная система
управления с рыночным регулятором экономических
процессов, в которой государственное регулирование
сводится к использованию правовых и неправовых ме�
тодов с целью создания "правил игры" и благоприятных
условий для развития бизнеса.

Японская модель управления национальной эконо�
мики — централизованное регулирование социально�
экономическим развитием страны со стороны государ�
ства на основе использования экономических, непос�
редственных и неформальных методов регулирования
экономических процессов. В модели главенствует пси�
хология коллективизма, солидарности, подчинения ча�
стных интересов коллективным и государственным.
Видное место в государственном управлении занимает
комитет государственного планирования.

Немецкая модель управления национальной эконо�
мики — система управления с активным использовани�
ем таких рыночных регуляторов, как конкуренция, и
созданием на государственном уровне эффективной
системы социальной защиты граждан [2].

Экономическое положения страны зависит от эф�
фективности модели управления национальной эконо�
мики. Эффективность модели определяется следующи�
ми факторами: тип применения модели, полнота ис�
пользования социалистических и капиталистических
экономических законов с механизмом регулирования
экономических процессов, правовые и нормативные
акты.

Эффективная модель управления национальной
экономики определяет культуру государственного уп�
равления. Управленческая деятельность происходит в
сложной среде политических, экономических и соци�
альных сил, в которой осуществляется государственное
управления и регулирование экономики.

Культура — это преимущественно написанное ве�
рование, оценки и принятые правила, с помощью кото�
рых люди оценивают поведение один другого в обще�
стве. В каждом обществе функционирует много куль�
тур, которые положительно или отрицательно на него
влияют. В настоящее время с влиянием культуры отож�
дествляются следующие факторы: машинная техноло�
гия в сочетании с атомной технологией, рост экономи�
ки и уровень жизни, идеология правящих политических
партий, вид религии и символизм. Перечисленные фак�
торы формируют культуру народа.

Государственное управление подвергается влия�
нию со стороны культурных стоимостей. Оно основы�
вается на общих ценностях, которые берут свое нача�
ло из культурных и бюрократических источников. По�
скольку в каждой стране суть и уровень общей куль�
туры свой, это определенным способом влияет на суть
и функции модели управления национальной экономи�
ки и механизм регулирования экономическими процес�
сами.

Если сравнить советскую модель с американской
моделью, то они имеют идентичные технологические
способы производства, но совершенно различные ха�
рактерные черты политической системы. Какая фор�
ма собственности, таков и государственный строй
[3].

Советская модель олицетворяет свободу, равенство
и братство на основе государственной собственности,
прославляет коллективный труд как всеобщее благо для
общества с символикой серпа и молота, на основе пяти�

летних планов рождается трудовой порыв всего наро�
да и героический патриотизм по защите свободы и не�
зависимости своего отечества.

Американская модель базируется на идеалах поли�
тической системы: индивидуализм, ограничение госу�
дарства по количеству чиновников, концепция прав соб�
ственности, согласно который частная собственность —
основа самодостатка, основой экономической деятель�
ности является конкуренция как неотъемлемая часть
процесса мышления американцев. Их интересы находят�
ся в любой точке земного шара, а цель — завоевание ми�
рового господства в соответствие с доктриной госсек�
ретаря США Монро и символикой 48 звезд на государ�
ственном флаге. Перечисленные идеалы влияют на аме�
риканскую модель управления национальной экономи�
ки, которая ориентируется только на получении при�
были.

Преимущества и недостатки планово�социалис�
тической модели и рыночной модели приведены в
табл. 1.

Анализ табл. 1 показывает, что планово�социалис�
тическая модель и рыночная модель имеют преимуще�
ства и недостатки. Опыт преодоления мирового эконо�
мического кризиса 2008 г. показал, что страны с раз�
личными моделями управления национальной экономи�
ки по�разному выходили на показатели роста экономи�
ки. Финансовый кризис в США вновь привел к эконо�
мическому кризису мировой капиталистической систе�
мы. И только страны со смешанной моделью управле�
ния экономикой — Китай, Швеция и др. — мировой эко�
номический кризис почти не затронул. Украина избе�
жала дефолта в 1999 г. и 2008 г. Внешний долг Украины
составляет 129 млрд долларов. А ведь Советская Укра�
ина входила в десятку индустриально�развитых стран
мира! [4].

США удалось избежать дефолта экономики путем
увеличения внутреннего долга в сумме 16 триллионов
долларов еще на 2,5 триллиона долларов. Страны Евро�
пейского Союза также испытывают серьезные эконо�
мические трудности и поэтому вступление Украины в
ЕС нереально. Капитализм сстихийной рыночной эко�
номикой исчерпал все свои резервы для экономическо�
го роста, его час уже пробил.

ВЫВОДЫ
 Украине для стабильного экономического роста и

повышения жизненного уровня населения, а также ус�
пешного преодоления новых экономических кризисов
следует:

1. вступить в Евро�Азиатский Союз;
2. войти в единое экономическое пространство, что

обеспечивает дополнительный доход в государственный
бюджет в сумме 7 млрд долларов;

3. вхождение в Экономический союз обеспечит вос�
становление экономических связей Украины с Союзом
Независимых Государств.

 Это единственная дорога украинского народа к сво�
боде и процветанию. Другая дорога — дорога в рабство.
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При всем потенциале современная азербайджан�
ская экономика может эффективно развиваться
лишь при активном взаимодействии с мировыми то�
варами и услугами. Того же требуют проводимые в
стране рыночные преобразования. При этом наибо�
лее интенсивными темпами развивалось взаимодей�
ствие Азербайджана с международными финансовы�
ми организациями. В свою очередь, правила игры на
мировом рынке торговли и услуг в условиях глоба�
лизации определяются ныне странами коллективно,
при решающей роли в этом Всемирной Торговой
Организации (ВТО), объединяющей более 150 госу�
дарств и покрывающей около 95% оборота мировой
торговли. Среди правовых документов, играющих
важную роль в регулировании международной тор�
говли, Генеральное Соглашение по Тарифам и Тор�
говле является основным в рамках ВТО. ГАТТ, яв�
ляясь предшественником ВТО, представляет собой
многостороннее соглашение, состоящее из принци�
пов, правовых норм и правил, которыми руковод�
ствуются страны, вступающие в торговые отношения
и присоединившиеся к этому соглашению. Создан�
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ная на основе этого соглашения международная
структура в период с 1948 года по 1995 год, то есть
до создания ВТО, в течение 47 лет выполняла функ�
цию международной организации по вопросам тор�
говли. Наибольший прогресс в либерализации меж�
дународной торговли был достигнут во время меж�
дународных торговых переговорах и так называемых
торговых раундов, проведенных под эгидой ГАТТ.
Несмотря на преимущественно долгосрочный харак�
тер торговых раундов, они воплощают в себе комп�
лексный подход к торговым переговорам.

Периодически проводимые конференции, посвя�
щенные соглашениям по уменьшению тарифных и не�
тарифных препятствий, представляющие собой, по
сути, многосторонние торговые переговоры, сыгра�
ли особую роль в организационной структуре ГАТТ.
До возникновения ВТО подобные конференции про�
должались 25 лет. Генеральное Соглашение, изменен�
ное в результате Уругвайского раунда, получившее
название "ГАТТ�1994", составило основу ВТО. При�
нимая во внимание тот факт, что вступившее в силу в
январе 1948 года Генеральное Соглашение за время
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своего существования претерпело существенные из�
менения, отражающие его динамичное развитие, во�
первых, как многостороннего торгового договора, и,
во�вторых, как механизма регулирования междуна�
родных торговых отношений, особого внимания зас�
луживает рассмотрение вопроса о результатах дея�
тельности ГАТТ, важнейшим среди которых являет�
ся создание принципиально новой международной
организации — ВТО [1].

В течение первых трех десятилетий существова�
ния ГАТТ его деятельность была почти исключитель�
но сосредоточена на либерализации международной
торговли путем взаимного снижения уровня тамо�
женно�тарифной защиты. В результате средневзве�
шенный уровень импортных таможенных тарифов
промышленно развитых стран снизился с 40—50% в
конца 40�х годов до 8—10% к началу 70�х годов. Это
в свою очередь стало важным фактором стимулиро�
вания экономического роста и развития междуна�
родной торговли в послевоенные годы, за период с
1950 года по 1995 год мировой экспорт в текущих
ценах увеличился в 63,3 раза. Система ГАТТ ВТО, в
которой соглашения заключаются путем консенсу�
са в результате переговоров и правила соглашений
неукоснительно выполняются, также является важ�
ным инструментом укрепления доверия. Помимо
экономической составляющей, ВТО является право�
вой системой, которая играет важную роль в регу�
лировании и развитии мировой торговли. По своим
принципам эта правовая система основывается на
двух базовых правовых положениях, обеспечиваю�
щих не дискриминационную торговлю между члена�
ми ВТО. Этими правовыми положениями, являющи�
мися составным элементом принципа недискримина�
ционной торговли, перешедшие в ВТО из ГАТТ, яв�
ляется режим наибольшего благоприятствования и
национальный режим.

Анализ статистических показателей показывает,
что процесс роста в мировой торговле еще более ус�
корился. Первопричинным фактором этого процес�
са роста мировой торговли является деятельности
ВТО за последнее десятилетие, связанная с либера�
лизацией международной торговли в рамках ВТО. В
2011 году 95,1% мировой торговли приходилось на
долю стран�членов ВТО [1]. Следует отметить , что
членство в ВТО важно для транзитивных стран по
следующим причинам: во�первых, потому что это
способствует созданию правовой базы и институтов
рыночной экономики, способствующих международ�
ной торговле, которые отсутствовали в условиях
плановой экономики; во�вторых, потому что член�
ство в ВТО обеспечивает лучшие гарантии доступа
на мировой рынок посредством положений о безус�
ловном статусе режима наибольшего благоприят�
ствования, что не всегда доступно некоторым стра�
нам переходного периода, а также посредством не�
допущения произвольных мер, которые ограничива�
ют доступ на рынок стран, не являющихся участни�
цами ВТО; и в�третьих, потому что ВТО создала ме�
ханизм разрешения споров, который, по крайней
мере, до сих пор доказывал свою эффективность.
Анализ современного состояния сотрудничества и
проблем вступления в ВТО Беларуси, Казахстана,
Китая, Кыргызстана и России в рамках нашего ис�
следования показал, что индивидуальные условия
вступления той или иной страны зависят от ряда
факторов, среди которых основополагающими явля�
ются следующие.

— Наличие статуса страны с переходной (неры�
ночной) экономикой. Данный фактор может иметь
двоякое значение при вступлении в ВТО. С одной
стороны, статус переходной экономики дает воз�
можность использовать льготы в рамках ВТО, кото�
рые предусматривают предоставление переходных

периодов в ряде ключевых сфер внешнеторговой ли�
берализации. Кроме того, странам с переходной эко�
номикой предоставляется семилетний период для
отмены субсидий, противоречащих правилам ВТО,
возможно продление этого периода. С другой сто�
роны, наличие статуса страны с нерыночной эконо�
микой дает основания практиковать дискриминаци�
онные меры. При присоединении к ВТО Грузии и
Киргизстана США воспользовались положениями
Статьи ХIII ВТО, так как во время утверждения Со�
ветом ВТО соответствующих протоколов о вступле�
нии США не получили согласия Конгресса на пре�
доставление этим странам нормальных торговых от�
ношений (т.е. режима наибольшего благоприятство�
вания). После вступления в ВТО Китая остальные го�
сударства�члены предусмотрели специальные меры:
протекционистские — сроком на 12 лет, антидемпин�
говые — сроком на 15 лет и защитные в отношении
текстиля [2].

— Размер страны и ее доля в мировой торговле.
Небольшие страны обычно находят процесс перего�
воров по вступлению более легким. Это объясняется
частично тем, что чем меньше страна, тем вероятнее,
что она вряд ли может позволить себе охранитель�
ный режим. Небольшие страны обычно ставят мень�
ше вопросов, связанных с доступом к рынку перед
большими странами�участницами ВТО. В то же вре�
мя, способность придерживаться активной стратегии
в процессе отстаивания национальных интересов, бе�
зусловно, зависит от экономической мощи государ�
ства, его роли в мировой торговле. Анализируемый в
рамках данного исследования пример Китая доста�
точно ясно показывает, как по мере динамичного раз�
вития его экономики такие страны, как США, все
больше считаются с позицией Китая в вопросах меж�
дународных экономических отношений. Малым стра�
нам, не играющим заметной роли в мировой торгов�
ле, объективно приходится быть ведомыми в процес�
се глобализации мировой экономики, что вынуждает
их занимать ниши мирового рынка, оставленные ра�
нее передовыми странами.

— Национальные особенности — уровень экономи�
ческого развития, степень либерализации и открытос�
ти в торговле, уровень разгосударствления националь�
ной экономики и создания конкурентной среды, инвес�
тиционная привлекательность, особая роль отдельных
отраслей в экономике страны, географические особен�
ности — все это учитывается при оценке роли государ�
ства в обеспечении доступности рынков. Недостаточ�
ный уровень экономического рызвития государства,
претендующего на вступление в ВТО, может вызвать
трудности с соблюдением сроков исполнения обяза�
тельств, взятых на себя государством в процессе при�
соединения. В первую очередь, это зависит от институ�
циональных возможностей и экономического потециа�
ла страны, вступившей на путь многочисленных реформ,
требующих для их реализации значительных экономи�
ческий ресурсов.

— Преимущество ВТО в переговорном процессе
о присоединении транзитивной страны. Выигрышная
позиция государств�членов ВТО по отношению к
вступающему кандидату связана, во�первых, с тем,
что вместе их доля по отношению к внешнеторгово�
му балансу страны�кандидата намного выше, чем
доля, которую имеет эта страна по отношению к ним.
Во�вторых, преимущество очевидно связано с самой
процедурой ведения переговоров (т.е. в вопросно�
ответной форме в одностороннем направлении). Тре�
бования доступа на их рынок и снижения тарифов,
предъявляемые государствами�членами к вступаю�
щим кандидатам более жесткие, чем те, которые они
сами применяют во взаимоотношениях [2]. Все это
позволяет дифференцировать подход к принятию в
организацию отдельно взятых государств на невы�
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годных для них условиях. Проблемы вступления
Азербайджана во Всемирную торговую организа�
цию, анализ соответствующих положительных и от�
рицательных сторон для сельского хозяйства стра�
ны, а также его количественных и качественных ха�
рактеристик, заслуживают отдельного внимания и
являются одним из приоритетных направлений дан�
ного исследования. Плановая структура внешнеэко�
номических связей Азербайджана в советский пери�
од, экономическая нтеграция в постсоветское про�
странство в годы независимости создала серьезные
проблемы нашей республике для интеграции в миро�
вую экономику. Азербайджанская Республика —
экспортер нефти, и это главное направление интег�
рации нашей страны в мировую экономику. В насто�
ящее время 84,3% экспорта республики составляют
нефть и нефтепродукты. Сырая нефть экспортиру�
ется в основном в ведущие страны�члены ВТО, раз�
витые европейские страны. По нашему мнению, при
вступлении Азербайджана в ВТО должен учитывать�
ся нефтяной фактор. Количественное выражение
процессов интеграции экономики Азербайджана в
мировую торговую систему отражается в годовой
динамике внешней торговли страны. Для того чтобы
оценить прибыли и убытки такой глобализации, су�
ществует необходимость в анализе показателей
внешнеторговой деятельности. При проведении глу�
бокого анализа заметно, что рост показателей свя�
зан в основном с нефтяным фактором. Так, доля
Италии в экспорте составляет 44,76%, тогда как в
импорте — всего лишь 3%. Проанализировав состо�
яние внешнеторгового оборота республики без уче�
та нефти и нефтепродуктов, мы приходим к выводу,
что по рельным секторам национальной экономики
уровень экспорта в страны с развитой рыночной эко�
номикой, являющимися членами ВТО, не удовлетво�
рительный, и его рост является наиболее актуальным
вопросом повышения экспортного потенциала. По�
мимо нефтяной составляющей, существует еще ряд
проблем, которые необходимо учесть при вступле�
нии нашей республики в ВТО. Внешнеторговые свя�
зи Азербайджана по не нефтяным отраслям разви�
ты главным образом в рамках пространства СНГ. В
настоящее время ведущие члены СНГ находятся в
преддверии членства в ВТО. В ближайшем будущем
ожидается членство в организации таких стран, как
Россия и Украина, которые являются основными
партнерами нашей страны. По нашему мнению, даль�
нейшее развитие экономических связей Азербайджа�
на с этими странами, в особенности с Россией, в рам�
ках ВТО окажется более эффективным. Эффектив�
ная интеграция в мировую экономику возможна
только в качестве равноправного члена ВТО, или,
иначе говоря, в том случае, если страна имеет соот�
ветствующие экспортные возможности, стабильный
финансовый сектор и диверсифицированный реаль�
ный сектор. Интегрирование в качестве рынка сбы�
та импортных товаров не может быть принято, так
как это подорвет экономические устои государства.
На наш взгляд, подготовка к вступлению в ВТО тре�
бует исполнения ряда необходимых условий, в част�
ности, обеспечения режима свободной торговли,
сокращения барьеров для товарообмена, снижения
уровня таможенного обложения, пересмотра внеш�
неторгового регулирования в сторону применения
нетарифных методов, прежде всего, технических ба�
рьеров и лицензирования импорта. Одним из самых
серьезных требований ВТО является приведение на�
ционального законодательства, регулирующего вне�
шнюю торговлю, в полное соответствие с нормами и
правилами этой организации. Причем эти нормы и
правила распространяются и на национальные сис�
темы ценообразования, налогообложения и субси�
дирования, валютно�финансовую политику. Выпол�

нение этих требований является обязательным. В
этой связи, на наш взгляд, важной задачей для стра�
ны является достижение оптимальных условий для
вступления в ВТО и минимизация издержек членства
в мировой торговой системе. Следует учитывать и то,
что правовые соглашения ВТО, относящиеся к нета�
рифным методам, регламентируют действенные ме�
ханизмы по защите внутреннего рынка, которые це�
лесообразно внедрять в условиях подготовки к член�
ству в ВТО. Приоритет в период вступления в эту
организацию должен отдаваться тщательно проду�
манным переговорам с географическими соседями,
являющимися нашими крупными торговыми партне�
рами [3]. Кроме того, Азербайджан является членом
нескольких региональных объединений и имеет в
связи с этим определенные обязательства, которые
должны быть учтены перед переговорами. Думает�
ся, что при продуманной и комплексной работе по
выработке переговорных позиций можно избежать
негативных последствий. Установлено, что в страте�
гическом плане присоединение Азербайджана к ВТО
создает объективные предпосылки для кардинально�
го пересмотра внешнеторгового регулирования, воз�
можного расширения ВЭС, совершенствования
структуры экономики и внешней торговли, активи�
зации инвестиционного сотрудничества с зарубеж�
ными партнерами в отраслях не нефтяного сектора
экономики (перспективные отрасли промышленно�
сти, сельское хозяйство, сфера услуг). Вступление в
ВТО действительно может благоприятно сказаться
на экономике, но только при условии, что определе�
ны четкие приоритеты экономического и социально�
го развития страны. Без определения приоритетов
невозможно эффективно взаимодействовать с ВТО�
организацией, в которой за внешней экономической
справедливостью скрывается национальные интере�
сы конкретных стран. Азербайджан объективно яв�
ляется страной, основой экономики которой служит
сырьевой сектор. Первостепенной задачей в этом
контексте становится вывод экономики страны на
траекторию устойчивого развития и борьба с бедно�
стью, что предполагает активное стимулирование
экономического роста, расширение производства и
создание новых рабочих мест. Определение приори�
тетов развития — это только первый шаг на пути под�
готовки страны к вступлению в ВТО. Вторым шагом
должно стать понимание того, как можно макси�
мально эффективно использовать механизмы по за�
щите местных производителей и по продвижению их
продукции и услуг на внешние рынки [4]. И, нако�
нец, необходимо создавать структуры и институты,
которые будут способны формулировать задачи раз�
вития и реализовывать механизмы их достижения.
Обобщая результаты проведенных исследований,
можно отметить, что сотрудничество нашей респуб�
лики с ВТО и членство в этой организации необхо�
димо. Однако наряду с этим разработка оптималь�
ной модели представления нашей страны в ВТО, под�
готовка стратегии и учет ряда факторов представ�
ляют целый комплекс наиболее актуальных вопро�
сов, стоящих на первом плане в этом процессе.
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ВСТУП
Стабільне виконання промисловим сегментом рин�

ку праці своєї основної функції — постачання промис�
ловості робочою силою належного напряму та рівня
підготовки — є необхідною умовою високої конкурен�
тоспроможності підприємств цього сектору економі�
ки. Проте наразі ця функція не виконується достат�
ньою мірою. Нестача робітничих кадрів та технічних
спеціалістів, здатних працювати на сучасному облад�
нанні та сприймати у виробничому процесі досягнен�
ня науково�технічного прогресу, є одним із головних
обмежень економічного розвитку промислових
підприємств України.

Вивченню проблем дисбалансу попиту і пропозиції
на промисловому сегменті ринку праці та пошуку шляхів
їх подолання присвячено праці багатьох українських
вчених, таких як Бандур С.І., Заяць Т.А., Ільїч Л.М., Куч�
менко Е.М., Петрова І.Л., Пухлій В.Т., Харкянен Л.В. та
інших. Аналіз їхніх праць показує, що основні чинники,
які безпосередньо призвели до виникнення даної про�
блеми, досконально вивчені, а також визначено основні
шляхи подолання їх впливу.

Проте поза увагою дослідників залишаються гли�
бинні першопричини дисбалансу попиту і пропозиції, які
знаходяться в інституціональній площині і призводять
до неефективності державної політики. Мова йде про
домінування в соціально�економічній сфері неформаль�
них відносин, які створюють таку систему ризиків, за
якої власники великого промислового бізнесу вважа�
ють більш вигідним вкладати кошти не в модернізацію
підприємств, а в політичну діяльність, перерозподіл
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власності, заходи недобросовісної конкуренції і т.д.
Податковий тиск змушує середній і малий промисловий
бізнес переходити у тіньовий сектор і обмежує можли�
вості щодо модернізації. Застарілі основні виробничі
фонди змушують промислові підприємства орієнтува�
тись на цінову конкурентоспроможність за рахунок еко�
номії на витратах, пов'язаних із робочою силою. Це ви�
ступає причиною непрестижності промислових спе�
ціальностей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є обгрунтування моделі стратегії по�

долання дисбалансу попиту і пропозиції на основі фор�
малізації соціально�економічних відносин між суб'єкта�
ми, що мають відношення до ринку праці, і пов'язаної із
цим корекції їх поведінки.

РЕЗУЛЬТАТИ
На основі аналізу публікацій вітчизняних та російсь�

ких вчених [1, с. 57—58, 64; 2, с. 134; 3, с. 64—65; 4, с. 53],
присвячених проблемі деструктивного впливу деформа�
лізованого стану економіки на ринок праці, та їх реко�
мендацій щодо поліпшення ситуації, у розрізі проблем
промислового сегменту ринку праці можна запропону�
вати заходи, які мають створити інституційні передумо�
ви подолання структурного дисбалансу (табл. 1).

Введення в законодавство поняття "обтяженої"
власності має сприяти покращенню умов праці персо�
налу на промислових підприємствах (табл. 1). Поняття
"обтяженої власності" широко використовується в
європейських країнах як інструмент регулювання відно�
син суспільства та приватного власника.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

65www.economy.in.ua

Доцільним є прийняття
Закону України "Про соці�
альну відповідальність
підприємців", де і буде вве�
дено поняття "обтяженої
власності". В аспекті соц�
іальних відносин підприє�
мець буде зобов'язаний ви�
користовувати свою влас�
ність таким чином, щоб не
обмежувати права інших
громадян, у т. ч. найманих
працівників.  Зокрема,
власник підприємства по�
винен забезпечувати пер�
соналу гідні умови праці,
у тому числі належний
рівень охорони праці, без�
печні для здоров'я сані�
тарно�гігієнічні умови
праці. З прийняттям тако�
го закону у держави з'яв�
ляться додаткові  еко�
номічні важелі тиску на тих підприємців, які економ�
лять на безпеці та ергономічних умовах праці. Їх
діяльність буде розглядатись як безвідповідальна, а
ведення бізнесу — як таке, що становить небезпеку
для суспільства. При першому виявленні порушення
прав працюючих на безпечну для життя і здоров'я
працю підприємець сплачуватиме штраф, а при по�
вторному правопорушенні — позбавлятиметься пра�
ва вести підприємницьку діяльність.

Введення прогресивної системи оподаткування до�
ходів фізичних осіб обмежуватиме самозбагачення
власників великого бізнесу і підвищуватиме їх мотива�

цію до вкладення коштів у ризикові інноваційні проек�
ти, оновлення обладнання промислових підприємств,
підвищення заробітної плати працівників, поліпшення
умов їх роботи.

У розвинутих країнах світу діє система саме про�
гресивного оподаткування доходів населення, що ви�
користовується як стимул для розвитку виробництва
та його оновлення. Зокрема, у Великобританії особи
з річним доходом до 2440 фунтів стерлінгів звільня�
ються від податку, у той час як для осіб з річним до�
ходом 2440—37400 ф. ст. встановлений податок у
розмірі 20 %, 37400—150000 ф. ст. — 40 %, понад

Таблиця 1. Інституційне забезпечення збалансованого розвитку промислового сегменту
ринку праці

Напрями Інструменти реалізації Виконавці Наслідки для промислового 
сегменту ринку праці 

1. Введення в 
законодавство поняття 
«обтяженої власності» 
та санкцій за 
порушення умов 
користування нею 

1.1. Прийняття Закону 
України «Про соціальну 
відповідальність 
підприємців» 
1.2. Державні та 
профспілкові перевірки 
використання 
підприємцем «обтяженої 
власності» 

1.1. Міністерство 
юстиції України 
1.2. Державна 
інспекція 
техногенної безпеки 
України 
1.3.Профспілкові 
інспекції з охорони 
праці 

Мотивація власників бізнесу до: 
1.1) покращення санітарно-
гігієнічних умов праці;  
1.2) покращення охорони праці. 

2. Введення 
прогресивної системи 
оподаткування доходів 
фізичних осіб, 
диференційованої за 
галузями, на тлі 
посилення контролю 
за доходами власників 
великого бізнесу 

2.1. Прийняття змін до 
Податкового кодексу 
України 
2.2. Прийняття змін до 
Закону України «Про 
соціальний діалог в 
Україні» 

2.1. Міністерство 
фінансів України 
2.2. Державна 
податкова служба 
України 
2.3. Служба безпеки 
України 

Зростання мотивації власників 
великого бізнесу до: 
2.1) підвищення оплати праці 
персоналу з метою зниження 
розриву між власними доходами 
та доходами працівників; 
2.2) вкладень коштів у 
модернізацію підприємств 
промисловості і, як наслідок, — 
робочих місць. 

Таблиця 2. Розвиток системи соціального діалогу як інструменту подолання дисбалансу попиту і пропозиції в
промисловому сегменті ринку праці України

Напрями Інструменти реалізації Виконавці 
Наслідки для 

промислового сегменту 
ринку праці 

1 2 3 4 
1. Заохочення промислових 
підприємств до співпраці із 
навчальними закладами 
шляхом впровадження 
системи стимулювання 
підвищення кваліфікації 
персоналу «Податок плюс 
субсидія» та поширення її 
дії на будь-яку співпрацю із 
навчальними закладами 

Внесення змін до Законів 
України «Про 
професійний розвиток 
працівників» та «Про 
соціальний діалог в 
Україні» шляхом введення 
статті про повернення 
частини податкових та 
інших відрахувань 
підприємства в розмірі 
витрат на співпрацю із 
навчальними закладами та 
навчання працівників 

1.1. Міністерство 
соціальної 
політики України 
1.2. Міністерство 
фінансів України 
 

Як результат посилення 
співпраці підприємств із 
закладами освіти: 
1.1) покращення 
забезпеченості підприємств 
робочою силою належного 
рівня і напряму підготовки; 
1.2) налагодження системи 
безперервного навчання; 
1.3) модернізація 
навчального обладнання 
закладів освіти. 

2. Формування на 
галузевому рівні:  
2.1) двох представницьких 
структур промислових 
роботодавців – власників 
великого та (окремо) 
середнього і малого  
бізнесу – із обов’язковим 
включенням власників у 
переговорний процес; 
2.2) двох представницьких 
структур промислових 
профспілок по 
аналогічному принципу 

Внесення змін до Законів 
України «Про соціальний 
діалог в Україні», «Про 
організації роботодавців» 
та «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії 
діяльності», які 
передбачатимуть 
формування в 
промисловості 
відповідних потужних 
галузевих об’єднань 
сторін соціального діалогу 

2.1. Міністерство 
соціальної 
політики України 
2.2. Національна 
тристороння 
соціально-
економічна рада 
2.3. Роботодавці 
2.4. Профспілки 

Зростання ефективності 
соціального партнерства в 
результаті концентрації 
роботодавців та профспілок 
в потужних об’єднаннях, а 
також врахування 
відмінностей проблем та 
мотивації власників великого 
і середнього й малого 
бізнесу, що має бути 
враховане державою та 
профспілками під час 
переговорів. 

3. Обов’язкове введення до 
колективних договорів 
зобов’язань роботодавця 
щодо покращення умов і 
оплати праці, соціальних 
заходів, спрямованих на 
пом’якшення наслідків 
звільнень 

Угоди в межах 
соціального партнерства 

3.1. Міністерство 
соціальної 
політики України 
3.2. Національна 
тристороння 
соціально-
економічна рада 
3.3. Профспілки

Як результат покращення 
положення промислових 
працівників: 
3.1) збільшення 
привабливості робітничих 
робочих місць; 
3.2) зростання лояльності 
працівників до підприємств. 
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150000 ф. ст. — 50 %. При цьому у багатьох країнах з
прогресивною системою оподаткування доходів
фізичних осіб (Великобританія, Німеччина, Данія, Ка�
нада, США, Японія) відповідний податок посідає
чільне місце (до 40 %) у системі доходів державного
бюджету.

В Україні ж з 2011 року податок з доходів фізичних
осіб розміром до 10 мінімальних заробітних плат включ�
но складає 15 %, понад 10 мінімальних заробітних плат
— 17 %. Фактично різниця між ставками податку є не�
значною, як незначною є і його частка у доходах бюд�
жету (16 % у 2011 році). Зазначимо, що в Україні вже є
досвід функціонування прогресивної системи оподат�
кування. Так, у 2003 році максимальний рівень податку
з доходів фізичних осіб складав 40%. Проте деформал�
ізований стан української економіки та соціальних
відносин зводив нанівець будь�які спроби обмежити
розрив у доходах між багатими та бідними українцями
та поповнити бюджет. Заможні верстви населення пе�
реводили частину своїх доходів за кордон або ж отри�
мували їх тіньовим шляхом. Введення у 2004 році загаль�
ної для всіх верств населення ставки податку в 13% не
призвело до легалізації доходів найбагатших верств че�
рез вкоріненість опортуністичної політики в суспільстві
та невпевненість у майбутньому по причині нестабіль�
ної політичної ситуації.

Специфіка запропонованої автором прогресив�
ної системи оподаткування полягає у наступному.
Необхідно розробити та впровадити систему конт�
ролю за доходами підприємців, починаючи з влас�
ників великого бізнесу (особливо в монополізованих
галузях), кількість яких є відносно невеликою. У ме�
жах Закону України "Про соціальний діалог в Ук�
раїні" від 23.12.2010 № 2862�VI доцільно прийняти
положення про обов'язкове включення в галузеві
угоди пункту про очікуваний річний дохід представ�

ника кожної з професій та власників підприємств, а
також чітких тарифних сіток і схем посадових ок�
ладів.

При перевищенні середнього річного доходу 10
% представників найменш оплачуваних професій га�
лузі річний дохід інших працівників, а також влас�
ника підприємства галузі (незалежно від джерел)
оподатковуватиметься за шкалою:

Розмір перевищення, разів 5–9 10–14 15 і більше 
Ставка податку, % 20 50 80 

Більш точне значення розмірів ставок податків має
бути встановлене Міністерством фінансів України на
базі аналізу думок експертів із економіки, соціології та
податкової діяльності.

Ефективне впровадження такого порядку опо�
даткування сприятиме зростанню оплати праці пра�
цівників галузі через бажання власників великого
бізнесу зменшити розрив між власними доходами та
доходами працівників. З цієї ж причини слід очіку�
вати і "детінізацію" заробітної плати в тих секто�
рах економіки, де діє великий бізнес. Необхідність
підвищувати оплату праці персоналу та зменшення
можливостей до самозбагачення мотивуватиме
власників великого бізнесу до модернізації вироб�
ництва, впровадження енерго� та матеріалозберіга�
ючого сучасного обладнання, більш активної участі
у інноваційних проектах, оскільки можливість за�
безпечення конкурентоспроможності продукції за
рахунок політики "дешевого робітника" суттєво
знизиться. Модернізація виробництва призведе до
необхідності зростання інвестицій в людський ка�
пітал та посилення співпраці із навчальними закла�
дами.

В основу Стратегії розвитку промислового сег�
менту ринку праці слід покласти активізацію системи

Впровадження системи «Податок плюс субсидія» шляхом включення 
відповідних статей до Законів України «Про професійний розвиток 

працівників» та «Про соціальний діалог в Україні» 

Використання бажання підприємств зекономити на підготовці робочої 
сили та з мінімальними витратами налагодити співпрацю із закладами 

освіти як важеля стимулювання до участі у соціальному діалозі 

Розробка і впровадження Закону 
України «Про соціальну 

відповідальність підприємців» 

Посилення ефективності контролю 
за дотриманням Закону України 

«Про охорону праці» 

Використання хронічного характеру незадовільних умов праці на промислових підприємствах як важеля стимулювання роботодавців 
до участі у соціальному діалозі 

Встановлення в Законах України «Про охорону праці» 
і «Про соціальну відповідальність підприємців» 

виключень лише для учасників соціального діалогу 

ФОРМУВАННЯ СТИМУЛІВ ДЛЯ ВСТУПУ РОБОТОДАВЦІВ ДО РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
І ПРИЙНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК СТОРОНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Визначення в Податковому кодексі пільг 
для підприємств – учасників соціального 

діалогу  

Використання бажання підприємств зменшити 
податковий тиск як важеля стимулювання 

роботодавців до участі у соціальному діалозі  

Визнання проблем підприємців – 
учасників соціального діалогу – та 
надання їм можливості поетапного 
покращення стану охорони та умов 

праці працівників 

Заборона ведення підприємницької 
діяльності особами, які 

безвідповідально ставляться до 
життя і здоров'я працівників і 

повторно порушили законодавство 
про охорону праці 

Ускладнення 
становища 

роботодавців, які 
дотримуються 

політики економії на 
охороні праці 
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Зменшення ставки податку з прибутку 
підприємств з 21% до 12% для 
учасників соціального діалогу 

Повернення частини податкових та інших відрахувань 
підприємства в розмірі витрат на співпрацю із 

навчальними закладами та навчання працівників 
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Рис. 1. Мотиваційний механізм вступу роботодавців до репрезентативних об'єднань соціального діалогу
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соціального партнерства (діалогу), що відповідає па�
нуючим у розвинутих країнах світу тенденціям і, до
того ж, загальному спрямуванню України до вступу в
Європейський Союз. На основі аналізу наукових
праць і публікацій, присвячених проблемам соціаль�
ного діалогу в Україні [5, с. 585—586; 6, с. 3—8; 7],
автором визначено, що для забезпечення ефективно�
го розвитку відносин соціального партнерства до�
цільно реалізувати комплекс взаємопов'язаних за�
ходів (табл. 2).

Розвитку відносин соціального партнерства сприя�
тиме впровадження в Україні системи "Податок плюс
субсидія" за досвідом Франції. Система передбачає по�
вернення фірмі частини податкових надходжень з ме�
тою відшкодування витрат на навчання персоналу [8, с.
93—94].

Проте в українських умовах цю систему слід вико�
ристати у більш розширеному варіанті. На відміну від
французьких. вітчизняні навчальні заклади постійно
відчувають брак коштів на організацію високоякісно�
го учбового процесу (оновлення навчального облад�
нання, гідна оплата праці викладацького складу, підви�
щення його кваліфікації). З цієї причини навчання та
підвищення кваліфікації працівників (особливо робіт�
ників) часто виявляється недостатньо ефективним.
Враховуючи брак коштів у держави на підтримку сфе�
ри освіти, доцільно стимулювати співпрацю між про�
мисловими підприємствами та навчальними закладами.
Система "Податок плюс субсидія" в Україні має вра�
ховувати всі витрати, які понесе підприємство під час
взаємодії із навчальними закладами: на підвищення
кваліфікації окремих працівників, на фінансову
підтримку цих закладів тощо. Такі витрати мають
відшкодовуватись підприємству шляхом повернення

йому частини податкових надходжень у розмірі таких
витрат: за рахунок відрахувань з фонду оплати праці
(якщо здійснювалася підготовка, перепідготовка чи
підвищення кваліфікації працівника) або ж з податку
на прибуток (якщо здійснювалася фінансова підтрим�
ка навчальних закладів, їх модернізації). В умовах де�
формалізованої економіки існує значний ризик того,
що подібна взаємодія між підприємствами та навчаль�
ними закладами може стати способом "відмивання
коштів" власників бізнесу. Тому така співпраця має
відбуватись під контролем державних інспекторів на
базі угод між підприємствами та навчальними закла�
дами, де чітко зазначатиметься сума перерахованих на
рахунок останніх коштів.

Слід сприяти укладенню саме довгострокових
угод про співпрацю між підприємствами та навчаль�
ними закладами, оскільки в сучасних умовах приско�
реного науково�технічного прогресу постійно існує
потреба у підвищенні кваліфікації працівника. Тобто
необхідно сформувати систему безперервної освіти
робітників, оскільки лише за постійної взаємодії
підприємств та навчальних закладів можна досягти
збалансованого розвитку промислового сегменту
ринку праці.

Для впровадження системи "Податок плюс субси�
дія" доцільно внести зміни до Законів України "Про
професійний розвиток працівників" від 12.01.2012 №
4312�VI та "Про соціальний діалог в Україні" від
23.12.2010 № 2862�VI. Зазначені закони не передба�
чають надання пільг тим роботодавцям, які піклують�
ся про підвищення кваліфікації працівників, підготов�
ку кадрів і т.д. Тому до відповідних законодавчих актів
слід включити статті, присвячені системі "Податок
плюс субсидія".

покращувати ергономічні умови праці та її 
безпечність чітко відповідно до графіків, 
викладених у колективних договорах 

підвищувати оплату праці персоналу відповідно 
до схем, визначених у галузевих і колективних 
договорах 

пом’якшувати наслідки звільнень шляхом оплати 
перекваліфікації працівників 

детінізації фонду оплати праці через необхідність 
підвищувати оплату праці, а також здійснювати 
витрати на підготовку (перепідготовку) персоналу, 
які відшкодовуються за рахунок повернення 
відрахувань з фонду оплати праці за системою 
«Податок плюс субсидія» 

співпрацювати із навчальними закладами, а саме 
оплачувати підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації своїх працівників 

забезпечити безпосередню участь власників 
бізнесу у переговорах із іншими сторонами 
соціального діалогу 

Зменшення кількості нещасних 
випадків, професійних захворювань 

Зростання платоспроможного попиту 
населення 

Скорочення бідності 

Збільшення надходжень до 
соціальних фондів за рахунок 
збільшення відрахувань із зарплати 

Збільшення доходів навчальних 
закладів 

Зменшення безробіття 

Збільшення якості підготовки кадрів 
у навчальних закладах відповідно до 
вимог роботодавців 

інтенсифікації процесів модернізації промислових 
підприємств як наслідок зменшення податку на 
прибуток  

Зростання інвестицій в людський 
капітал і, як наслідок, підвищення 
конкурентоспроможності найманих 
працівників 

Зростання ефективності соціального 
діалогу 

Зобов’язання роботодавця як сторони у соціальному 
діалозі: 

Формування сприятливих умов для: 

Соціальний ефект 

Рис. 2. Соціальний ефект від участі роботодавців у соціальному діалозі



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201368

Функціонування системи "Податок плюс субсидія"
має передбачатися лише в межах довгострокових угод
між державою, підприємцями та навчальними заклада�
ми, укладених у рамках соціального партнерства, що
слугуватиме чинником прогресивного розвитку ринку
праці.

Важливим напрямом розвитку соціального діало�
гу як інструменту подолання дисбалансу попиту і про�
позиції на промисловому сегменті ринку праці є фор�
мування у промисловості двох представницьких
структур роботодавців (представників великого та
окремо — середнього і малого бізнесу) та відповід�
них їм двох представницьких структур профспілок
(які об'єднують зайнятих на даних підприємствах).
Відповідно до Закону України "Про соціальний діа�
лог в Україні" від 23.12.2010 № 2862�VI визначаються
критерії репрезентативності об'єднань роботодавців
та профспілок у відносинах соціального партнерства,
зокрема зареєстрованість, загальна чисельність пра�
цівників та територіальна (галузева) розгалуженість.
Інтереси роботодавців чи профспілок може представ�
ляти будь�яке їх об'єднання, яке відповідає зазначе�

ним у законі критеріям репре�
зентативності. На нашу думку,
з метою підвищення ефектив�
ності участі організацій робо�
тодавців та профспілок у пере�
говорному процесі доцільно
обмежити кількість об'єднань
відповідних однойменних
структур, які можуть виступа�
ти стороною під час перего�
ворів на рівні галузі.

Необхідність концентрації в
загальних представницьких
структурах усіх промислових
роботодавців зумовлена недо�
статньою ефективністю їх участі
у соціальному діалозі. Зокрема,
у 2009 році за участю робото�
давців було укладено лише 15 із
82 галузевих угод. У цілому, об�
'єднання роботодавців в Україні
як соціально�економічні інсти�
тути не є сформованими повною
мірою. До того ж, існують певні
складнощі із поширенням умов
галузевих угод на тих робото�
давців, які не є членами відпові�
дних об'єднань.

Відповідно до результатів
опитувань [7, с. 32], 51,7 % ро�
ботодавців, задіяних у галузе�
вих угодах, вважають, що соц�
іальне партнерство з року в рік
стає все менш ефективним. 37,9
% роботодавців вказують на
низький рівень розвитку об'єд�
нань, які мають представляти їх
інтереси.

Доцільність створення в
промисловості окремих об�
'єднань організацій робото�
давців з урахуванням масштабів
бізнесу власників підприємств
зумовлена відмінностями моти�
вації і проблем останніх. Причи�
нами браку коштів підприємств
великого бізнесу є "контрпро�
дуктивна" поведінка їх влас�
ників, оскільки вони часто вва�
жають невигідним для себе інве�
стування в модернізацію. У той
же час середньому і малому

бізнесу дійсно бракує коштів на модернізацію, часто —
не тільки через нестачу інвестицій, а й з причини знач�
ного податкового тиску. Враховуючи вищесказане, з
метою підвищення ефективності соціального діалогу,
обов'язковим є включення власників бізнесу до керів�
них органів об'єднань організацій роботодавців і участь
цих осіб у переговорному процесі.

Залученню роботодавців до участі в представниць�
ких об'єднаннях сприятимуть запропонована нижче
система заходів (рис. 1).

Як видно з рис. 1, важливу роль у мотиваційному
механізмі відіграють запропоновані автором впровад�
ження у правовий обіг системи "Податок плюс субси�
дія", поняття "обтяженої власності", посилення конт�
ролю за дотриманням законодавства в сфері охорони
праці, а також надання податкових пільг. Слід зазна�
чити, що зменшення податкового тиску і наявність
можливості компенсації витрат на підготовку кадрів за
рахунок повернення частини відрахувань з фонду оп�
лати праці сприятиме "детінізації" заробітної плати на
підприємствах — учасниках соціального діалогу. Змен�
шення податкового тиску збільшить можливості щодо

Подолання 
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модернізації 
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інвестицій в 
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Зменшення 
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власність» і 
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Напрями досягнення 
основних цілей 

стратегії 

Механізм  забезпечення  промислових підприємств робочою силою 
відповідно  до існуючих та  потенційних потреб  

Виконавці:  
Міністерство соціальної політики України; 
Міністерство фінансів України;  
Міністерство юстиції України;  
Служба безпеки України;  
Державна податкова служба України;  
Державна інспекція техногенної безпеки України;  
Національна тристороння соціально-економічна рада

Інструменти:  
система «Податок плюс субсидія»;  
система контролю за охороною праці та 
використання обтяженої власності; 
система прогресивного оподаткування доходів 
фізичних осіб; 
угоди в межах соціального діалогу; 
податкові пільги 

Рис. 3. Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці
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інвестицій підприємства у модернізацію основних ви�
робничих фондів.

Очікувані результати активізації участі робото�
давців у соціальному діалозі пов'язані із їх зобов'я�
заннями у відносинах соціального партнерства (рис.
2).

З рис. 2 видно, що соціальний ефект (скорочення
безробіття, зростання доходів населення, детініза�
ція зарплати і збільшення відрахувань з неї до соц�
іальних фондів тощо) має перекрити негативний
вплив скорочення податкових надходжень до дер�
жавного бюджету. Розвиток в Україні соціального
діалогу сприятиме формуванню у свідомості
підприємця моделі "відповідального бізнесу", що пе�
редбачає насамперед дотримання умов трудового за�
конодавства, забезпечення належних умов праці та
її оплати.

Концентрація профспілок та поява посадових
осіб, які мають високу правову підготовку та добре
розуміють мотивацію поведінки власників бізнесу,
мають суттєво посилити позиції найманої праці у пе�
реговорному процесі, сприяти його пожвавленню.
Формування окремого об'єднання організацій робо�
тодавців — власників великого бізнесу — дає мож�
ливість у ході переговорного процесу державі та
профспілкам "тиснути" на факт "контрпродуктив�
ної" поведінки власників підприємств і вимагати її
зміни на "продуктивну" (орієнтовану на модерніза�
цію підприємств та покращення статусу найманих
працівників). У ході ж переговорів з власниками се�
реднього та малого бізнесу необхідно зробити наго�
лос на соціальній відповідальності бізнесу та прак�
тичній користі, яку отримують роботодавці в резуль�
таті поліпшення умов праці персоналу, підвищення
їхньої заробітної плати і т.д. У будь�якому випадку,
врахування відмінностей у мотивації великого та се�
реднього і малого бізнесу є запорукою вирішення
соціальних проблем у межах промислового сегмен�
ту ринку праці.

Важливим напрямом розвитку соціального діало�
гу є розширення соціальних обов'язків роботодавців
(табл. 2), що сприятиме формуванню моделі відпові�
дального бізнесу в Україні і, зокрема, зростанню ло�
яльності працівників до підприємства. Як і у Франції,
до угод на рівні галузі слід включити питання, які
враховують як інтереси працівників (пристосування
власників робочої сили до змін на ринку праці у се�
редньостроковому — 5 років — періоді), так і робо�
тодавців (можливість переведення працівників на ча�
сткову зайнятість у чітко визначених випадках). До
угод у межах соціального партнерства на рівні га�
лузі та підприємства в обов'язковому порядку слід
включити ряд зобов'язань роботодавця. Частина з
них, спрямована на забезпечення позитивних ефектів
для економіки в цілому та промислового сегменту
ринку праці зокрема, зазначена на рис. 2. Відповід�
но до визначених у ході переговорів із державою та
профспілками графіків роботодавець повинен забез�
печити стабільне покращення ергономічних умов,
безпечності праці та рівня її оплати. Колективні пе�
реговори, які  проводяться на рівні  окремих
підприємств, також мають включати як соціальні за�
ходи, спрямовані на пом'якшення наслідків звіль�
нень. Зокрема, має передбачатися можливість пере�
кваліфікації або перепідготовки працівників за кош�
ти підприємства на основі співпраці із державними
центрами зайнятості та закладами освіти. Відповідні
витрати підприємства відшкодовуватимуться в ме�
жах системи "Податок плюс субсидія", що сприяти�
ме ефективному розвитку моделі відповідального
бізнесу.

Результатом ефективної реалізації стратегії роз�
витку промислового сегменту ринку праці є форму�
вання механізму забезпечення промислових під�

приємств робочою силою відповідно до існуючих та
потенційних потреб (рис. 3).

Рис. 3 показує, що подолання дисбалансу попиту і
пропозиції на промисловому сегменті ринку праці по�
в'язане із зростанням привабливості робочих місць у
промисловості шляхом забезпечення збільшення рівня
заробітної плати і покращення санітарно�гігієнічних
умов, а також з формуванням ефективної системи
співпраці між роботодавцями та навчальними заклада�
ми.

ВИСНОВКИ
На основі викладеного матеріалу можна зробити

такі висновки.
По�перше, обов'язковою передумовою ефективно�

го регулювання промислового сегменту ринку праці є
врахування відмінностей у мотивації і поведінці влас�
ників великого та середнього й малого бізнесу. Їх за�
лучення до соціального діалогу базується на усуненні
дії чинників, що спричиняють контрпродуктивну по�
ведінку і зумовлені деформалізованим станом еконо�
міки (для власників великого бізнесу) та високим по�
датковим тиском (для власників середнього і малого
бізнесу).

По�друге, складне становище вітчизняних на�
вчальних закладів та неспроможність держави за�
безпечити їх ефективне пристосування до вимог
ринку праці через брак коштів актуалізує роль
співпраці між роботодавцями та освітою. Стимулю�
вання такої співпраці має бути побудоване на на�
данні податкових пільг роботодавцям, які здійсню�
ють замовлення кадрів та впливають на навчальний
процес шляхом коригування учбових планів на тлі
забезпечення ПТНЗ і ВУЗів сучасним учбовим об�
ладнанням.

По�третє, зростання привабливості робочих
місць у промисловості має бути результатом інтен�
сифікації процесів модернізації та зумовленої цим
потреби у високоосвіченій якісно підготовленій ро�
бочій силі, заради утримання якої роботодавець пол�
іпшує умови праці та її оплату.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Податки є інструментом, який дає можливість дер�

жаві керувати суспільними відносинами, впорядковува�
ти їх, а також перерозподіляти ресурси і забезпечувати
суспільний добробут. Сучасне оподаткування — це
інструмент задоволення не індивідуальних, а колектив�
них потреб, тобто найбільш важливих суспільних по�
треб. Підтвердженням цього слугують слова Дж.
Стігліца: "Якщо уявити суспільство без державних доріг,
без державної освіти, законодавства, поліції і без різних
товарів, які пропонуються державою, — можна зрозу�
міти, що всі індивіди програють від індивідуалістичного
світу без податків і держави й опиняться у гіршому ста�
новищі, ніж за існуючої системи" [14, с. 27]. Також до�
сить вдало про важливу роль податків висловився Й. А.
Шумпетер, зазначаючи, що оподаткування не тільки
допомогло створити сучасну державу, а й визначити її
форму [2, с. 28]. Адже декілька тисячоліть фонди фінан�
сових ресурсів, які були створені та забезпечувалися на
основі податкових доходів, використовувалися держа�
вами на різноманітні цілі, зокрема, забезпечення еко�
номічної та військової безпеки держави, підтримку та
покращення суспільного добробуту тощо.

Саме значущість податків для функціонування на�
ціональної економіки є підставою говорити про їх виз�
начальну роль у формуванні економічної безпеки дер�
жави. У цьому сенсі податкові відносини вражають
своєю складністю, широтою, динамізмом і силою впли�
ву на їх учасників. "Податок зближує народи... він же
роз'єднує нації... податок — знаряддя технічного про�
гресу... податок — школа клятвопорушення... Так, за
допомогою податків здійснено у світі багато добра, але
й багато зла, пролито ріки крові, моря сліз, проте прид�
бано найкраще надбання людини — свободу" [14, с. 29].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В Україні питання впливу податків на забезпечення

економічної безпеки держави у своїх наукових працях
розглядали С.В. Онишко та О. Новицька [15], у Ро�
сійській Федерації цій проблемі присвячені дисертацій�
ні дослідження А.С. Алісенова [1], О.О. Аніщенка [2],
Л.Е. Гаджиєвої [3], Н.О. Янжинової [20].

Невирішеною частиною проблеми, незважаючи на
істотні наукові доробки, залишається аналіз та оцінка
податкового впливу на економічну безпеку взагалі та на
її складові зокрема.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення впливу оподаткуван�

ня на окремі складові економічної безпеки України.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загалом питання впливу податків на економічну без�

пеку держави взагалі і на всі її складові зокрема відно�
ситься до таких, що, з одного боку, інтуїтивно зрозумілі,
а з іншого — важко піддаються описанню чи точному
визначенню. Так, перші спроби визначити вплив податків
на показники макроекономічної безпеки робилися ще
видатними економістами ХІХ століття. Зокрема, Ф. Кене,
у розробленій ним економічній таблиці (Tableaan
Economique) здійснив спробу обгрунтувати органічний
взаємозв'язок податків і відтворювального процесу [7, с.
30]. А Дж. Штігліц, розглядаючи питання стабілізації
ВНП за допомогою податків, зазначав, що у ідеальній
економіці можна було б пов'язати зменшення і збільшен�
ня податків із коливаннями ВНП, однак лаги у здійсненні
добре продуманих програм можуть дестабілізувати ста�
новище і посилити коливання ВНП [7, с. 31].

Підтверджують напрацювання видатних попередників
узагальнені дані зі звіту Комісії з податкової реформи
(США) [14, с. 31] про взаємозв'язок податків і ВВП (табл.
1), що показують значний потенціал впливу оподаткуван�
ня на макроекономічну безпеку. До того ж, у своїх вис�
новках Комісія відмітила, що вищі ставки податку шкодять
тривалому економічному зростанню і рівню виробництва.

І хоча усі види оподаткування здійснюють стриму�
ючий вплив на темпи економічного зростання, сила їх
фіскальної дії не є однаковою. Найнегативніше на по�
ведінку суб'єктів господарювання впливають прямі по�
датки та нарахування на фонд оплати праці, особливо
— податок на прибуток підприємств. Це підтверджуєть�
ся і результатами досліджень, проведених вченими у
частині реакції підприємств на різного роду податкові
новації [9]. Згідно з якими зниження ставки податку на
прибуток підприємств має найкращий ефект. Адже при
цьому здійснюється помірний позитивний вплив на ви�
робництво традиційної та освоєння нової продукції, а
також зниження заборгованості.

У той же час непрямі податки є нейтральнішими та
менше позначаються на поведінці суб'єктів господарюван�
ня. Так, зниження ставки ПДВ також сприяє зростанню
випуску традиційної продукції, але при цьому не помітно
позитивного впливу на зростання інвестицій, а відтак не
відбувається модернізації виробництва [16, с. 13].

Таким чином саме завдяки податкам держава може
впливати на ефективність та розвиток виробництва, а
отже і на виробничу безпеку: зниженням податкового
навантаження та податковими пільгами стимулювати
виробничу ініціативу взагалі чи окремі галузі виробниц�
тва, або ж, навпаки, підвищенням податкового тиску
стримувати розвиток певних галузей чи видів діяльності.
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Наприклад, у Податковому кодексі України [17] за�
декларовано поступове зниження ставки податку на
прибуток підприємств — до 16 % у 2014 році, що в свою
чергу має позитивно вплинути на виробничу ініціативу,
адже економічна діяльність даватиме більший прибуток,
що, безперечно, є привабливим для суб'єктів господа�
рювання. А спеціальні режими оподаткування діяль�
ності у сфері сільського господарства та рибальства пе�
редбачені з метою підтримки національного товарови�
робника. Тут уже спостерігається вплив оподаткуван�
ня не тільки на виробничу, а й на продовольчу безпеку.
З цією ж метою використовуються і податкові обмежен�
ня на експорт певних видів продовольства.

У той же час обмежувально�стимулююча дія оподат�
кування прибутку не обмежується лише впливом на ви�
робничу та продовольчу безпеку. Не менш тісно пов'я�
зані з нею інвестиційна та науково�технологічна безпе�
ки. Оскільки прибуток виступає основним джерелом
коштів для інвестування та фінансування науково�тех�
нологічних робіт, то рівень податкового навантаження
на цю категорію є оберненопропорційним до обсягів
впровадження інновацій та інвестицій в економіку краї�
ни. Так, уже згадуване зменшення ставки податку на при�
буток створює потенційну можливість для розширення
виробництва за рахунок того, що велика частина прибут�
ку залишається у розпорядженні підприємства. Це в свою
чергу формує суттєві зрушення в політиці підприємств у
намірах щодо збільшення інвестицій в основні фонди, а
отже переходу підприємств до інвестиційної стратегії
розширення та диверсифікації виробництва.

Особливу роль у звільненні чистого прибутку від
податків відіграє прискорене амортизаційне списання
основного капіталу. Перерахування його до амортиза�
ційного фонду та використання на фінансування інвес�
тицій на сьогодні є головним методом стимулювання
нагромаджень для інвестицій та важливим інструмен�
том впливу на господарський цикл [19, с. 54].

Не менш важливим інструментом впливу оподатку�
вання на інвестиційну безпеку є податкові пільги. Не
став винятком і нещодавно прийнятий Податковий ко�
декс України, де передбачено, що при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток не враховуються
до складу доходів [17]:

— суми коштів або вартість майна, що надходять
платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реін�

вестицій у корпоративні права, емі�
товані таким платником податку, у
тому числі грошові або майнові вне�
ски згідно з договорами про спільну
діяльність на території України без
створення юридичної особи;

— суми коштів спільного інвесту�
вання, а саме коштів, залучених від
інвесторів інститутів спільного інве�
стування, доходи від проведення
операцій з активами таких інститутів
та доходи, нараховані за активами
зазначених інститутів, а також кош�
ти, залучені від власників сертифі�
катів фондів операцій з нерухомістю,
доходи від проведення операцій з ак�
тивами фондів операцій з нерухомі�
стю та доходи, нараховані за акти�
вами фондів операцій з нерухомістю,
створених відповідно до закону;

Також позитивний вплив на інве�
стиційну активність та підвищення
рівня інвестиційної безпеки справля�
ють реструктуризація податкової
системи та формування ефективно�
го податкового менеджменту, зокре�
ма через створення сприятливих
умов співпраці податкових органів і
платників податків, активну роз'яс�

нювально�просвітницьку роботу податкових органів,
запровадження адекватних видів податкової відпові�
дальності тощо. Адже негаразди в податковій сфері ви�
ступають чи не основною перепоною для залучення іно�
земних інвестицій. Причому, маються на увазі не тільки
фінансові інвестиції, а й інвестування "промислових
інновацій" та так званих "інновацій управління". "Про�
мислові інновації", у свою чергу, мають визначальний
вплив на підтримку та розвиток науково�технічного по�
тенціалу та впровадження здобутків прогресу — основні
фактори науково�технологічної безпеки.

Загалом, говорячи про вплив податків на науково�
технологічну безпеку, звернемося спочатку до короткої
статистичної довідки. Згідно узагальненої інформації в
2009 році обсяги реалізованої інноваційної продукції ста�
новили 31432,3 млн грн., у тому числі принципово нової
продукції було реалізовано на 8511,5 млн грн., а на екс�
порт — 13200,9 млн грн. Фінансуються наукові та науко�
во�технічні роботи здебільшого за рахунок власних
коштів. Так, із 7949,9 млн грн., використаних на фінансу�
вання інноваційної діяльності, 5169,4 млн грн. — власні
кошти підприємств, 127,0 млн грн. та 7,4 млн грн. — бюд�
жетні кошти (загальнодержавного та місцевого бюджетів
відповідно) і 1543,9 млн грн. — кошти інвесторів, у тому
числі 1512,9 млн грн. інвесторів з іноземних держав. При
цьому обсяг фундаментальних досліджень становив
1961,6 млн грн., прикладних — 1412,0 млн грн., науково�
технічних послуг — 1109,2 млн грн., а науково�технічних
розробок — 4215,9 млн грн. [18].

На жаль, доводиться констатувати, що відсутність
мотивації до інноваційної активності та покращення
інфраструктури інноваційної діяльності призвела до
того, що на сьогоднішній день всього 1180 підприємств
впроваджують інновації, що становить лише 79 % рівня
2000 року [6, с. 35].

Така ситуація багато в чому зумовлена тим, що в нашій
державі встановлення сприятливого податкового клімату
для розвитку інноваційного підприємництва носить здеб�
ільшого лише декларативний характер. Яскравим прикла�
дом цього можуть послужити статті 21 та 22 Закону Ук�
раїни "Про інноваційну діяльність" від 04 липня 2002 року
№ 40�ІV, у яких йшлося про надання податкових та мит�
них пільг для інноваційних підприємств. Спочатку дія цих
положень була призупинена, а при перегляді держбюд�
жету у березні 2005 року скасована зовсім [5, с. 13].

Таблиця 1. Дослідження взаємозв'язку між податками і ВВП

Джерело: [14].

Дослідники База дослідження Вплив 

Cashin (1995) 23 країни ОЕСР протягом 
1971—1988 рр. 

Збільшення на 1,0 відсотковий пункт 
показника співвідношення податків до 
ВВП скорочує випуск на 2,0 відсоткові 
пункти. 

Engen, Skinner 
(1996) 

США разом із деякими 
країнами ОЕСР 

Збільшення на 2,5 відсоткових пунктів 
показника співвідношення податків до 
ВВП скорочує щорічне зростання ВВП на 
0,2—0,3 відсоткові пункти. 

OECD – Liebfritz, 
Thornton, Bibbee 
(1997) 

Країни ОЕСР протягом 1965—
1995 рр. 

Збільшення на 10,0 відсоткових пунктів 
показника співвідношення податків до 
ВВП знижує щорічне зростання ВВП на 
0,5—1,0 відсоткових пунктів. 

Folster, Henrekson 
(2000) 

Деякі із багатих країн ОЕСР, а 
також не ОЕСР країни 
протягом 1970-1995 рр. 

Збільшення на 10,0 відсоткових пунктів 
показника співвідношення податків до 
ВВП знижує щорічне зростання ВВП на 
1,0 відсотковий пункт. 

Bassanini, Scarpetta 
(2001) 

21 країна ОЕСР протягом 
1971—1998 рр. 

Збільшення на 1,0 відсотковий пункт 
показника співвідношення податків до 
ВВП знижує рівень виробництва на душу 
населення на 0,3—0,6 відсоткових пункти. 

OECD (2003) Країни ОЕСР протягом 1980—
2000 рр. 

Збільшення на 1,0 відсотковий пункт 
показника співвідношення податків до 
ВВП знижує рівень виробництва на душу 
населення на 0,3 відсоткових пункти або 
на 0,6—0,7 відсоткові пункти, якщо взятий 
до уваги ефект від інвестицій. 
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Правда, деякі податкові пільги на інноваційну
діяльність в Україні все ж існують. Зокрема, згідно з
Податковим кодексом при визначенні оподатковува�
ного прибутку до складу витрат включаються витра�
ти (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з
науково�технічним забезпеченням господарської
діяльності, на винахідництво і раціоналізацію госпо�
дарських процесів, проведення дослідно�експеримен�
тальних та конструкторських робіт, виготовлення та
дослідження моделей і зразків. Крім того, для техно�
логічних та наукових парків визначено ряд заходів
державної фінансової підтримки, цільового субсиду�
вання, кредитування і особливостей оподаткування.

Отже, у вище викладеному матеріалі проаналізо�
вано, як залежать від податків такі складові економ�
ічної безпеки, як макроекономічна, виробнича, про�
довольча, інвестиційна та науково�технологічна без�
пеки. Але це ще не повний перелік. Так, беззапереч�
ним є зв'язок податків та фінансової безпеки. Особ�
ливо явно він прослідковується із бюджетною та бор�
говою її складовими. І це не дивно адже протягом
всього існування незалежної України податки стано�
вили близько 70 % дохідної частини державного бюд�
жету (рис. 1). Тобто бюджетна безпека на ті ж 70 %
залежить від податків.

А от зв'язок оподаткування і боргової безпеки є
оберненопропорційним, адже чим менше держава забез�
печує свої потреби за рахунок власних джерел коштів
(у тому числі податків), тим більше вона змушена запо�
зичувати (рис. 2). Державний борг є важливим макро�
економічним важелем регулювання економіки держа�
ви, що дає змогу здійснювати обрану економічну стра�
тегію, залучати кошти для вирішення важливих еконо�
мічних питань та реалізації проектів. Значна величина
державного боргу збільшує витрати на його обслугову�
вання, знижує фінансову стійкість та загрожує еко�
номічній безпеці держави [10, с. 211]. Особливо небез�
печною є ситуація, коли державний борг починає само�
відтворюватись. За таких умов держава поступово втра�
чає контроль за розвитком боргу і економіка починає
працювати лише на обслуговування боргу [13, с. 15].

Іншою, не менш важливою складовою фінансової
безпеки, є безпека страхового ринку. Провівши дослід�
ження впливу оподаткування на страхову сферу, мож�
на констатувати, що оподаткування страхових компаній
та страхувальників фізичних осіб спрямоване на адап�
тацію вітчизняного страхування до міжнародних стан�
дартів, розвиток в країні цивілізованих страхових відно�
син та забезпечення безпеки страхового ринку.

Хоча за кількісним складом податків, що мають
сплачувати юридичні особи, страхові компанії не мають
з ними суттєвих розбіжностей [9, с. 69]. Є лише певні
особливості стосовно прибуткового оподаткування,
покликані сприяти розвитку страхового ринку. Так,
згідно з Податковим кодексом України, зняті обмежен�
ня з підприємств та інших юридичних осіб щодо відне�
сення на власні валові витрати страхові платежі на стра�
хування своєї господарської діяльності. Єдине в чому є
обмеження — це в страхуванні ризиків, пов'язаних із
виробництвом національних фільмів. Тут страхові пла�
тежі можна відносити на витрати у розмірі не більше
10% вартості виробництва національного фільму [17].

Не оподатковуються прибуток від страхової діяль�
ності з довгострокового страхування життя та догово�
ри з перестраховиками — нерезидентами з високим рей�
тингом фінансової надійності. Однак тепер до категорії
довгострокового страхування відносяться всі договори,
заключені зі страховиком на п'ять і більше років. А щодо
договорів з перестраховиками, які не мають відповід�
ного рейтингу, то оподаткування здійснюється за став�
кою 12% суми таких виплат за власний рахунок у мо�
мент здійснення їх перерахування.

Також не оподатковуються договори з обов'язко�
вих видів страхування у межах міжнародної системи

"Зелена карта" та страхування цивільної відповідаль�
ності оператора ядерної установки за шкоду, яка може
бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Що стосується оподаткування доходів страхуваль�
ників фізичних осіб, то вони мають право включити до
податкової знижки фактично здійснені протягом
звітного податкового року суми внесків страховику�
резиденту, недержавному пенсійному фонду, бан�
ківській установі за договорами довгострокового стра�
хування життя, недержавного пенсійного забезпечен�
ня та на банківський пенсійний рахунок, але в розмірі
який не перевищує розміру податкової соціальної
пільги. Також фізичні особи при страхуванні члена сім'ї
платника податку першого ступеня споріднення мають
право на 50% податкової соціальної пільги, у розрахун�
ку на кожного застрахованого члена сім'ї.

Не підлягають оподаткуванню страхові суми, регу�
лярні послідовні виплати (ануїтети) за договорами дов�
гострокового страхування життя та недержавного пен�
сійного забезпечення:

а) якщо застрахована особа, платник податку, не до�
сяг повноліття;

б) якщо застрахована особа має не менше ніж 70
років;

в) якщо застрахована особа в результаті нещасного
випадку отримала інвалідність І групи;

г) сума одноразової пенсійної виплати учаснику не�
державного пенсійного фонду або Накопичувального
фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду [17].

Банківська безпека як складова фінансової безпеки
теж не лишилася осторонь податкового впливу. На сьо�
годнішній день податковий аспект присутній в будь�яко�
му сегменті управління фінансами банку, впливає на всі
ключові фінансові рішення.
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Рис. 1. Частка податкових надходжень у доходах зведеного
бюджету

Джерело: складено за [18].
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Рис. 2. Державний та гарантований державою борг України,
млрд грн.

Джерело: складено за [18].
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Серед особливостей механізму оподаткування бан�
ківських операцій можна виділити те, що окремі опе�
рації звільняються від сплати податку на додану
вартість. Для банків законодавство передбачає додат�
кові пільги зі сплати податку з прибутку підприємств,
що пов'язано з їх обов'язком формувати страхові ре�
зерви [9, с. 175]. Також прийняття Податкового кодек�
су і введення оподаткування депозитів істотно вплива�
ють на створення і перерозподіл банківських ресурсів.

Хоча деякі автори мотивують збільшення рівня опо�
даткування банків тим, що банківська діяльність є посе�
редницькою та в банківській сфері відносно висока
швидкість обігу капіталу. Не потрібно забувати, що ви�
сокі податки на прибуток банків послаблюють їх, поси�
люють нестабільність банківської системи. Окрім цього,
високий податковий тиск на банки негативно впливає на
величину відсоткових ставок за кредит. Потрібно врахо�
вувати ще й те, що податки впливають не тільки на попит
на кредит, але й на пропозицію позичкового капіталу.
Адже важкий податковий прес негативно впливає на об�
сяги кредитних ресурсів банків. Все це у підсумку істот�
но впливає на безпеку грошового ринку, яка в свою чер�
гу базується переважно на банківській системі.

Достатньо складним є вплив податків на зовнішньо�
економічну безпеку. Адже, у цій сфері їм притаманне
виконання потрійної функції: регулятора зовнішньое�
кономічної діяльності, забезпечення надходження
коштів до Державного бюджету України та безпосеред�
ня участь у перерозподілі ресурсів.

У процесі міжнародної економічної інтеграції роль
держави в управлінні економікою поступово зменшуєть�
ся, поступаючись місцем ринковим чинникам. Основна
небезпека для країни�реципієнта полягає в обмеженості
впливу на власну економіку через слабкість конкурент�
них позицій: місцевого бізнесу, порівняно із міжнарод�
ним, та в існуванні факту відтоку капіталу і фінансових
ресурсів до материнської країни через ухилення від
сплати місцевих податків. Однією із перешкод глобалі�
заційних процесів є обмеження правового характеру, які
держава використовує для захисту своїх економічних
інтересів. Такий захист національного ринку називаєть�
ся протекціонізмом і здійснюється насамперед за допо�
могою високих митних податків та зборів на товари, що
імпортуються, податків на іноземні інвестиції, обмежень
або заборони ввезення окремих товарів. Підвищення
митних податків призводить до зниження зовнішньо�
торговельного обороту, посилення з боку іноземних
торговельних партнерів жорстокості умов національно�
го експорту, згодом можливе і подорожчання вітчиз�
няних товарів. Зниження або скасування митних по�
датків призводять до збільшення інвестиційних потоків
у нашу країну.

Також за даними статистики ми можемо побачити
що оподаткування зовнішньоекономічної діяльності дає
близько 27 % надходжень до державного бюджету.

Соціальна та демографічна складові економічної
безпеки найбільш чутливі до оподаткування, тому що
фактичний тягар податку в кінцевому розрахунку все
рівно падає на людей [12, с. 18]. Так, окрім податку з
доходів фізичних осіб, що зменшує розмір чистого при�
бутку та приватних заощаджень, при кожній споживчій
купівлі товару чи послуги громадяни сплачують закла�
дений в ціну ПДВ [13, с. 25].

За даними Міністерства фінансів у 2011 році із
398553,6 млн грн. доходів Зведеного бюджету 84 %, тоб�
то 334691,9 млн грн., становили податкові надходжен�
ня, серед яких:

— податок на додану вартість — 130093,8 млн грн.;
— податок з доходів фізичних осіб — 60224,5 млн грн.;
— податок на прибуток підприємств — 55097,0 млн грн.
Шляхом не складних розрахунків можна визначи�

ти, що діяльність української держави майже на поло�
вину — 47,7 % (питома вага податку на додану вартість
у структурі доходів (32,6 %) + питома вага податку з

доходів фізичних осіб (15,1 %)) фінансується за раху�
нок її громадян.

Також не варто забувати про майнове оподаткуван�
ня та різноманітні місцеві податки і збори, що в своїй
сукупності із вищенаведеними податками справляють
значний вплив на рівень життя населення. А незабезпе�
ченість гідного рівня та якості життя формує умови для
виникнення і поширення ряду не тільки соціальних, а й
демографічних загроз. Так, за даними Інституту демог�
рафії та соціальних досліджень НАН України, середня
очікувана тривалість життя українських громадян ста�
новить 69,3 роки, що відповідає рівню 1970 року; за
кількістю осіб віком понад 65 років Україна посідає 11
місце у світі; за період до 2050 року населення України
зменшиться до 35 млн чоловік, а співвідношення людей
похилого віку до працездатного населення досягне 76%.
Останнє є особливо критичним для соціальної та демог�
рафічної безпеки з точки зору діючої моделі суспільної
солідарності, в межах якої держава здійснює підтрим�
ку недієздатних і соціально уразливих верств населен�
ня шляхом перерозподілу частки доходів працездатних
громадян. Адже зміна співвідношення між покоління�
ми робить суспільно несправедливою перерозподільчу
діяльність держави внаслідок непропорційного зростан�
ня податкового навантаження саме на ту частку насе�
лення, що неухильно зменшується [4, с. 107].

У той же час варто зазначити, що в податковому за�
конодавстві здійснена спроба соціальної підтримки та
пом'якшення соціальної нерівності через запроваджен�
ня двох ставок податку з доходів фізичних осіб — 15 %
і 17 % (для осіб, дохід яких перевищує десятикратний
розмір мінімальної заробітної плати) та податкової
соціальної пільги. Також податкова соціальна пільга ви�
користовується для впливу на демографічні показники.
Зокрема, згідно із статтею 169 пункт 1.2. Податкового
кодексу України, податкова соціальна пільга для плат�
ника податку, який утримує двох чи більше дітей віком
до 18 років, встановлюється у розмірі, що дорівнює 100
відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працез�
датної особи, — у розрахунку на кожну таку дитину.

Насамкінець лишилася така складова економічної
безпеки як енергетична безпека. І хоча податки напря�
му не пов'язані з нею, вплив оподаткування на цю скла�
дову економічної безпеки реалізується через податкові
пільги, які надаються підприємствам, що займаються
видобутком чи виготовленням енергоносіїв або ж роз�
робкою відповідних родовищ. Також, згідно зі статтею
158 Податкового кодексу України, прибуток підпри�
ємств, що займаються впровадженням енергоефектив�
них технологій, оподатковується особливим чином.

ВИСНОВКИ
Виходячи із вищевикладеного, можемо констатува�

ти, що податки впливають на усі без винятку складові
економічної безпеки. Наочно це зображено на рис. 3,
де прослідковується, що сфери впливу податкових
інструментів тотожні або ж перегукуються зі складо�
вими економічної безпеки. Звичайно ж, ступінь впливу
різниться від видимого до опосередкованого. Так, до
сфер явного впливу можна віднести макроекономічну,
виробничу, інвестиційну, науково�технологічну, фінан�
сову, зовнішньоекономічну та соціальну безпеку. Про�
довольча і демографічна безпека мають менш тісний
взаємозв'язок з податками. І нарешті енергетична без�
пека пов'язана з податками та оподаткуванням лише
опосередковано. Але немає жодної складової, яка б
абсолютно не зазнавала податкового впливу, що іще раз
підтверджує визначальну роль податкової складової
економічної безпеки держави.
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Рис. 3. Вплив податків (податкових інструментів) на економічну безпеку держави
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з середини минулого сторіччя, у багатьох

розвинених країнах світу значного поширення набувають
процеси співробітництва та інтеграції банків і страхових
компаній. Такі об'єднання, як правило, відбуваються у виг�
ляді угод злиття/поглинання, а їх результатом стає утво�
рення фінансового супермаркету (найвища ступінь інтег�
рації банків та страхових компаній) з унікальним набором
фінансових послуг, що містять як банківські, так і страхові
характеристики. Реагуючи на виклики сучасності та зважа�
ючи на ефективність такого співробітництва, вітчизняні бан�
ки та страховики також стають на шлях взаємодії. Однак,
зважаючи на недостатній ступінь розвиненості та невизна�
ченість умов національної економіки, процеси взаємодії заз�
начених фінансових посередників значно ускладнюються, і
виникає об'єктивна необхідність їх державного регулюван�
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пошук шляхів ефективного регулювання банківсько�

страхової взаємодії є досить актуальним питанням сього�
дення для вітчизняних науковців. Проблемам державного
регулювання банківської та страхової діяльності присвяти�
ли свої дослідження такі видатні вітчизняні науковці, як: Ва�
сильченко З.М., Єрмошенко А.М., Лютий І.О., Пікус Р.В. та
інші.

УДК 336.71
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

STATE REGULATION OF COOPERATION BETWEEN BANKS AND INSURANCE COMPANIES

У статті розглянуто основні засади та надані визначення державного регулювання банківської та стра?

хової діяльності, у тому числі і співробітництва банків та страхових компаній. Наведені положення зако?

нодавчої та нормативно?правової бази, що регулюють відносини між даними фінансовими посередника?

ми. Визначені тенденції розвитку банківсько?страхової взаємодії на вітчизняному фінансовому ринку та

розширення повноважень банків та страхових компаній у сфері їх співпраці завдяки створенню та діяль?

ності Української федерації убезпечення. Розроблена зведена таблиця, що відображає вплив різних дер?

жавних органів управління на співпрацю банків та страховиків.

This article discusses the basic principles and definitions given state regulation of banking and insurance

activities, including, cooperation between banks and insurance companies. These provisions of the legislative

and regulatory framework governing the relations between these financial intermediaries. Identified trends in

the banking and insurance cooperation in the domestic financial market and empowering banks and insurance

companies in their cooperation through the creation and activities of the Ukrainian Insurance Federation.

Designed summary table, reflecting the impact of various state governments to cooperate banks and insurers.

Ключові слова: банк, страхова компанія, державне регулювання банківської діяльності, державне регулю!
вання страхової діяльності, Українська федерація убезпечення, Кодекс професійної етики у сфері відносин
страховиків та банків, Антимонольний Комітет України.

Key words: bank, insurance company state banking regulation, state regulation of insurance, Ukrainian Insurance
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НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Не дивлячись на велику кількість наукових робіт з пи�

тань регулювання страхового та банківського секторів еко�
номіки, не висвітленими залишаються проблеми законодав�
чого управління сферою взаємодії банків та страхових ком�
паній.

Метою статті є визначення основ державного регулю�
вання співробітництва банків та страхових компаній.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки банки та страхові компанії є потужними фінан�

совими посередниками, кожен з цих інститутів потребує на�
явності законодавчої нормативно�правової бази, що регулює
саме його професійну діяльність. Отже, розглянемо основи
державного регулювання банків та страховиків окремо.

Споконвіку банки виконують суспільно важливі
функції: зберігання заощаджень населення та юридичних
осіб, надання кредитів, розрахунково�касове обслуговуван�
ня тощо. Державне регулювання банківської діяльності,
перш за все, обумовлене тим, що в умовах жорсткої конку�
ренції та в боротьбі за клієнтів банки здатні підвищувати
ризиковість своїх операцій, що може спричинити значні
втрати або навіть банкрутство банківської установи. А це, у
свою чергу, несе шкоду не тільки власникам банку та його
персоналу, а й усім його вкладникам і банківській системі
зокрема.
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Державне регулювання банківської діяльності — це си�
стема заходів, за допомогою яких держава в особі Централь�
ного банку та інших наглядових органів, контролює та за�
безпечує стабільне і безперебійне функціонування банків,
а також попереджає деструктивні процеси у банківській
сфері.

Банківська система, у межах якої відбувається держав�
не регулювання, підпорядковується наступним законам та
підзаконним актам:

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 p.
(статті 334—351);

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 p. (глави 71—
74);

— Закон України від 20.05.1999 р. "Про Національний
банк України";

— Закон України від 07.12.2000 р. "Про банки і банкі�
вську діяльність";

— підзаконні нормативно�правові акти Національного
банку України.

Основними завданнями регулювання банківської сфе�
ри економіки є підвищення рівня її стабільності та ефектив�
ності, а також захист інтересів як вкладників, так і банкі�
вських структур загалом [12, с. 267]. Серед основних інстру�
ментів, що використовуються органами державної влади для
контролю за ліквідністю банківської системи, — економічні
нормативи та нагляд за їх дотриманням.

Розглядаючи страхування в контексті державного ре�
гулювання, можна зазначити, що вітчизняна страхова спра�
ва знаходиться тільки на початку великого шляху. Страху�
вання на Україні ще не є достатньо розповсюдженим і не
користується значною довірою у населення. Тому питання
про доцільність державного регулювання вітчизняної стра�
хової діяльності практично не постає.

Державне регулювання страхової діяльності — це сис�
тема заходів держави, спрямованих на контроль за дотри�
манням законодавчих актів у сфері страхування, платосп�
роможністю страховика та величиною його страхових ре�
зервів, якістю страхових послуг та захисту споживачів.

Страхова діяльність підпорядковується правовому ре�
жиму, який включає наступні закони та підзаконні акти:

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 p.
(статті 252, 353, 355);

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 p. (глава 67,
статті 979—999);

— Закон України від 07.03.1996 р. "Про страхування" (в
редакції Закону від 04.10.2001 p.);

— Акти Кабінету Міністрів України;
— Інші відомчі нормативно�правові акти.
Треба зазначити, що згідно з чинним законодавством,

на кожний окремий вид страхування страхова компанія по�
винна отримати ліцензію. Також у перелічених законах та
підзаконних актах чітко регулюється питання платоспро�
можності страховиків: розмір статутного капіталу, порядок
формування, використання та дозволені напрями розміщен�
ня страхових резервів.

Підтримуючи засади ринкової конкуренції у страхово�
му секторі, держава не втручається у встановлення розмірів
страхових тарифів (окрім страхування життя та обов'язко�
вих видів страхування), страхових сум та страхових виплат.
Органи державної влади не мають права втручатись у ро�
боту страхової компанії, окрім перевірок органами держав�
ного нагляду [11, с. 156].

Оскільки дана стаття присвячена саме взаємодії банків
та страхових компаній, то перейдемо до розгляду наявної
законодавчої бази, що покликана регулювати їх відносини.

Як було зазначено раніше, слідуючи світовим тенденці�
ям, банки та страховики починають активно співпрацювати.
Найчастіше ініціаторами такої співпраці стають саме бан�
ки, однак за браком законодавчих та правових норм, їх інтег�
рація не може достатньо поглибитися, і відповідно змен�
шується ефективність від такої співпраці.

На сьогоднішній день законодавче регулювання банківсь�
ко�страхової взаємодії зводиться до наступних положень:

— страхова компанія здатна передати частину свої по�
вноважень банку на основі агентського договору ("Агентські
відносини виникають у разі надання суб'єктом господарю�
вання на підставі договору повноважень комерційному аген�
тові на вчинення відповідних дій") [1];

— страховик здатен надавати банку необхідну інфор�
мацію для здійснення страхової діяльності ("допоміжні по�
слуги із страхування, такі як консультаційні послуги, оцін�
ка актуарного ризику та задоволення претензій") [5];

— банк також має право укладати агентські угоди ("Банк
має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові
послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними осо�
бами (комерційними агентами) агентських договорів");

— згідно з Законом України "Про банки і банківську
діяльність" банк має право виконувати функції страхового
посередника ("Банкам забороняється діяльність у сфері
страхування, крім виконання функцій страхового посеред�
ника);

— як і страхова компанія, банк має право надавати кон�
сультаційні та інформаційні послуги ("…надання консуль�
таційних та інформаційних послуг щодо банківських та
інших фінансових послуг");

— банк має право встановлювати комісію (винагороду)
за виконання посередницьких функцій ("Банк самостійно
встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за
надані послуги") [3];

Для розширення повноважень банків та страхових ком�
паній у сфері їх співпраці Українська федерація убезпечен�
ня (УФУ), яка була заснована у 2008 році та об'єднала
провідні вітчизняні страхові компанії з метою сприяння
розвитку класичного страхування на Україні, запропону�
вала ряд змін та доповнень до Законів України "Про стра�
хування" та "Про банки і банківську діяльність". Однак
відповідні зміни в Законах прийняті не були.

Як реакція на недостатність регулятивних положень
щодо відносин страховиків та банків, УФУ було запропо�
новано проект "Кодексу професійної етики у сфері відно�
син страховиків та банків", який було втілено в життя у виг�
ляді Правил співробітництва банків та страховиків, пов'я�
заного з кредитуванням. Даний документ було створено в
результаті інтенсивних переговорів між представниками
банківської та страхової справи, а також з урахуванням дію�
чого законодавства та рекомендацій Антимонопольного
комітету України.

Як зрозуміло із назви Правил, цей документ стосується
в основному взаємодії банків та страхових компаній в кон�
тексті банківського кредитування. Отже, мова йде виключ�
но про можливість агентських взаємовідносин, за яких банк
пропонує своїм клієнтам страхові послуги однієї з акреди�
тованих у ньому страхових компаній.

Правила співробітництва банків та страховиків, пов'я�
заного з кредитуванням, були підписані 12 квітня 2011 року
УФУ, Лігою страхових організацій та низкою найуспішні�
ших вітчизняних банків та страхових компаній, серед яких:
ЗАТ "ОТП Банк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ
АКБ "Укрсоцбанк", АКІБ "УкрСиббанк", ЗАТ КБ "Приват�
банк", ПАТ СК "Універсальна", ПАТ "СК "АХА Страхуван�
ня", ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" тощо. 20 липня 2011 року
Антимонопольним комітетом України було надано дозвіл
на узгоджені дії строком на 5 років у вигляді укладення заз�
начених вище Правил.

Згідно зі змістом Правил співробітництва банків та стра�
ховиків, пов'язаного з кредитуванням, основною метою до�
кумента є:

— покращення якості страхових та банківських послуг;
— забезпечення справедливої та добросовісної конку�

ренції між банками та страховими компаніями при наданні
фінансових послуг;

— забезпечення споживачів повною інформацією щодо
діяльності фінансової установи;

— раціоналізація бізнес�процесів банків та страхових
компаній;

— підвищення рівня якості технологічного забезпечен�
ня та запровадження єдиних технічних умов у наданні
фінансових послуг;

— запобігання настання ризику неплатоспроможності
банку або страхової компанії;

— забезпечення стабільної та справедливої винагоро�
ди банкам та страховикам за надані фінансові послуги;

— отримання винагороди споживачами від співпраці
банків та страхових компаній.

Також у Правилах зазначені основні принципи взає�
модії банків і страхових компаній, серед яких:

— відкритість та прозорість банку і страхової компанії;
— дотримання правил вільної конкуренції на страхово�

му та банківському ринках;
— забезпечення права споживача фінансових послуг

вільного вибору страхової компанії з переліку акредитова�
них у банку.

Варто також відзначити, що Правила співробітництва
банків та страховиків, пов'язаного з кредитуванням, містять
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пункти, в яких викладені основні вимоги до поведінки банків
та страховиків щодо їх спільної діяльності.

З метою урегулювання можливих спорів між банками
та страховиками у доповнення до Правил у грудні 2011 року
були підписані Процедурні правила урегулювання спорів у
зв'язку недотриманням умов Правил співробітництва банків
та страховиків, пов'язаного з кредитуванням [14].

Розглянутий документ є дуже актуальним на сьогодні,
оскільки він запобігає грубим порушенням прав позичаль�
ників банками та доповнює антимонопольне і конкурентне
законодавство в цій сфері, основні положення якого зво�
дяться до наступного (табл. 1).

На основі наведеної таблиці можна зробити висновок,
що для збереження банком власної репутації, а також убез�
печення себе від ризиків звинувачення у нав'язуванні своїм
позичальникам страхової компанії, банківській структурі
бажано оговорювати з клієнтом та зазначати у кредитному
договорі положення про те, що клієнт вільний сам обирати
страховика для страхування ризиків по предмету застави
[13].

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки

державне регулювання співпраці банків та страхових ком�
паній виявляється недостатньо ефективним. Основними
проявами цього є недосконалість законодавчої бази, яка
гальмує розвиток інтеграційних процесів між банками та
страховиками, а також залишки проведення політики фінан�
сового тиску, що передбачає жорстке регулювання діяль�
ності фінансових посередників. Однак важливо зазначити,
що вітчизняний ринок банківського страхування тільки по�
чинає розвиватися, а отже є достатньо перспективним і го�
товим до перетворень.
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Таблиця 1. Законодавчі положення щодо регулювання відносин банків та страхових компаній

Джерело: розроблено автором на основі [2], [4], [7], [8], [10].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах невизначеності, нестабільності та

динамічності розвитку зовнішнього середовища особливої
актуальності набувають процеси формування та вибору
оптимальної інформаційної бази даних з метою проведен�
ня аналізу і/або оцінювання певного явища, прийняття об�
грунтованих управлінських рішень у всіх сферах виробни�
чо�господарської та зовнішньоекономічної діяльності, а
також досягнення високих показників ефективності та ре�
зультативності. Однак, проведений огляд економічної та ен�
циклопедичної літератури за проблемою управління витра�
тами на експортну діяльність свідчить про відсутність дієвих
механізмів у даній сфері, що відповідно вимагає проведен�
ня спеціальних досліджень. Такі дослідження, насамперед,
стосуватимуться аналізування та економічного оцінюван�
ня витрат суб'єкта господарювання з урахуванням стадій
залучення до експортного ринку та стадій циклу виготов�
лення експортної продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Багато вітчизняних і зарубіжних науковців займаються

питаннями виокремлення методів дослідження об'єктів, у
т.ч. витрат на експортну діяльність. Серед них доцільно ви�
ділити праці О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, А.А. Мазаракі,
С.В. Князя, Г.О. Партин, А.І. Ясінської, М.Г. Грещак,
Г.К. Краснослободцевої, С.О. Фільчакова, Є.Н. Котенєвої
тощо.

Проте питання щодо ідентифікації методів аналізуван�
ня та оцінювання витрат на експортну діяльність та чіткого
їх розмежування досліджені недостатньо як у теоретично�
му, так і в прикладному аспектах.

УДК 33.339.5

Н. О. Вацик,
аспірант кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,
Національний університет "Львівська політехніка"

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУВАННЯ ТА

ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ

ДІЯЛЬНІСТЬ

Розглянуто методи аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність з позиції вітчизняно?

го та міжнародного досвіду. Запропоновано типологію методів аналізування та оцінювання витрат на

експортну діяльність з урахуванням стадій залучення суб'єкта господарювання до експортного ринку.

Наведено порівняльну характеристику основних методів аналізування та оцінювання витрат на експор?

тну діяльність та запропоновано використовувати у подальших дослідженнях лише певні групи методів.

Considered the methods of analyzing and evaluating the cost of export activity from a position of national

and international experience. Proposed a typology of methods of analyzing and evaluating the cost of export

activity considering the stages of export involvement. The comparative characteristic of the main methods of

analyzing and evaluating the cost of export activity and proposed to use in subsequent researches, only certain

groups of methods.

Ключові слова: витрати на експортну діяльність, методи аналізування витрат на експортну діяльність,
методи оцінювання витрат на експортну діяльність, кількісні методи, якісні методи, загальні методи, спе!
цифічні методи.

Key words: costs of export activity, the methods of analyzing the cost of export activity, the methods of evaluating
the cost of export activity, quantitative methods, qualitative methods, general methods, specific methods.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою роботи є:
— дослідження методів аналізування та економічного

оцінювання витрат, у т.ч. на експортну діяльність;
— узагальнення методів аналізування та оцінювання

витрат на експортну діяльність;
— формування типології методів аналізування та еко�

номічного оцінювання витрат на експортну діяльність з ура�
хуванням стадій залучення суб'єкта господарювання до ек�
спортного ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основною метою дослідження витрат на експортну

діяльність є ідентифікація ключових (загальних та специ�
фічних, кількісних та якісних) методів аналізування та еко�
номічного оцінювання даних витрат суб'єкта господарюван�
ня на кожній із запропонованих стадій залучення до екс�
портного ринку з урахуванням стадій циклу виготовлення
експортної продукції. У процесі дослідження до уваги бе�
реться вплив чинників внутрішнього та зовнішнього сере�
довища на формування витрат на експортну діяльність з
метою розроблення уніфікованого, комплексного методу
управління витратами на експортну діяльність, побудови
оптимальної системи управління даними витратами суб'єкта
господарювання та прийняття обгрунтованих управлінсь�
ких рішень щодо оптимізування експортної діяльності
підприємства на засадах управління витратами. Реалізація
вищевказаної мети відповідно передбачає розмежування су�
купності досліджуваних методів на методи аналізування та
методи економічного оцінювання витрат на експортну
діяльність суб'єкта господарювання.
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Згідно з означенням, наведеним у тлумачному словни�
ку української мови, аналіз — розклад, розбір, розслід: 1.
Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шля�
хом розкладу, розчленування їх у думці на складові части�
ни. // Розгляд чого�небудь. 2. Визначення складу і власти�
востей якої�небудь речовини, дослідження їх [1, с. 29—30].
Натомість, оцінка — 1. Дія за значенням оцінити, оцінюва�
ти. 2. Вартість, ціна чого�небудь. 3. Думка, міркування про
якість, характер, значення і т. ін. кого�, чого�небудь [1, с.
508].

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. та Іванець Л.В. також чітко
розмежовують дані поняття та зазначають, що оцінювання
передбачає ідентифікацію основних ознак, ключових пара�
метрів, властивостей підконтрольного об'єкта; аналізуван�
ня відповідно характеризується детальним дослідженням
структури, динаміки та тенденцій об'єкта контролювання
тощо [2, с. 13].

Науковці наголошують, що власне оцінювання та анал�
ізування певного об'єкта, у т.ч. витрат на експортну
діяльність, є невід'ємним елементом діагностики як підвиду
управлінської діяльності та однієї із необхідних умов реал�
ізації функції контролювання у системі процесно�структу�
рованого менеджменту [2, с. 12].

У вітчизняній економічній літературі розрізняють дві
групи методів аналізування та оцінювання витрат, у т.ч. на
експортну діяльність, а саме: кількісні, що застосовуються
для аналізування і оцінювання витрат на підставі кількісних
показників та дозволяють визначити числовий розмір пев�
них складових витрат, і якісні, за допомогою яких можна
одержати якісну інформацію про об'єкт пізнання; загальні
та специфічні.

Для дослідження витрат на експортну діяльність слід
зазначити, що загальні методи охоплюватимуть сукупність
кількісних та якісних методів, застосування яких є можли�
вим для будь�яких об'єктів дослідження у всіх сферах діяль�
ності суб'єкта господарювання та відображає об'єктивність
проведених досліджень, адекватність одержаних резуль�
татів і є підставою для формування та прийняття обгрунто�
ваних управлінських рішень.

Натомість, специфічні методи охоплюють сукупність
кількісних та якісних методів, які є доречними лише для кон�
кретного об'єкта дослідження з урахуванням умов та сере�
довища його функціонування і характеризуються мінливі�
стю їх кількості, обсягу, змісту та сукупності залежно від
істотної зміни основних параметрів об'єкта дослідження та
впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ
для забезпечення стабільного функціонування та розвит�
ку.

Слід зазначити, що певна сукупність методів, спрямо�
ваних на дослідження конкретного об'єкта, не може бути
використана у повній мірі для вивчення іншого об'єкта чи
одного і того ж об'єкта різних підприємств незалежно від
сфери та напряму їх діяльності.

Під час дослідження витрат на експортну діяльність
пріоритетним залишається відбір ключових методів їх оці�
нювання та аналізування. Тому, насамперед, слід розглянути
позиції різних науковців щодо виокремлення певних методів
наукового пізнання. Систематизація та узагальнення літе�
ратурних джерел [2—10] дала можливість розглянути підхо�
ди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо виокремлен�
ня основних методів аналізування та оцінювання витрат на
експортну діяльність, сформувати порівняльну характери�
стику даних методів та навести їх типологію, що відповідно
наведено у табл. 1, 2.

У табл. 1 представлено результати дослідження зару�
біжної та вітчизняної літератури на предмет виокремлення
методів аналізування та оцінювання витрат на експортну
діяльність, які свідчать про відсутність єдності думок нау�
ковців щодо виділення певної групи методів пізнання конк�
ретного об'єкта. Проте, найбільшого розповсюдження на�
були математико�статистичні методи, методи фінансово�
економічного аналізу, прогнозування, економіко�матема�
тичного моделювання та методи побудови функції витрат,
які відповідно відносяться до кількісних. Серед якісних ме�
тодів широкий спектр застосування отримали опитування
різних видів, порівняння та метод експертних оцінок.

Систематизація і узагальнення літературних джерел, а
також ідентифікування сутності понять "аналіз" та "оцін�
ка" сприяли чіткому розмежуванню методів пізнання вит�
рат на експортну діяльність на дві групи, а саме: методи ана�
лізування та методи оцінювання витрат на експортну
діяльність. Слід зазначити, що перша група методів охоп�

лює кількісні методи, спрямовані на виявлення причинно�
наслідкових зв'язків експортної діяльності, стадій, способів
та прийомів їх дослідження, визначення об'єктивних і суб�
'єктивних чинників формування витрат, детальне дослід�
ження структури витрат на експортну діяльність, виявлен�
ня тенденцій їх розвитку тощо. До другої групи методів
відповідно відносять якісні методи пізнання, метою яких є
визначення ключових ознак, параметрів та властивостей
витрат на експортну діяльність. В економічній літературі
також виокремлюють комплексні методи, які поєднують у
собі як кількісні, так і якісні методи пізнання об'єктів. Іден�
тифікація методів аналізування та оцінювання витрат на
експортну діяльність є підставою для формування їх класи�
фікації. Типологія методів аналізування та оцінювання вит�
рат на експортну діяльність наведена у табл. 2.

Розподіл методів дослідження витрат на експортну
діяльність на методи аналізування та методи оцінювання, а
також сформована їх порівняльна характеристика дали
можливість ідентифікувати групу методів, які є можливи�
ми до застосування на кожній із запропонованих стадій за�
лучення суб'єкта господарювання до експортного ринку із
урахуванням стадій циклу виготовлення експортної про�
дукції.

Частота згадування у літературних джерелах та широ�
ке застосування у практичній діяльності підприємств пев�
ної групи методів дослідження об'єктів, у т.ч. витрат на ек�
спортну діяльність, стали поштовхом для розгляду сукуп�
ності методів як базових при управлінні витратами на екс�
портну діяльність, а також зумовили подальший розгляд
проблеми управління витратами на експортну діяльність
лише у розрізі цих методів.

Дослідження літературних джерел за проблемою виок�
ремлення методів пізнання певних об'єктів дало можливість
сформувати наступні висновки:

— до основних методів аналізування витрат на експор�
тну діяльність слід віднести математико�статистичні мето�
ди, що характеризуються побудовою одно� та багатофак�
торних залежностей; економіко�математичне моделюван�
ня, яке передбачає побудову моделі з метою відображення
перспективної інформації про об'єкт дослідження на основі
поточних та ретроспективних даних; розрахунково�аналі�
тичні методи, основне завдання яких полягає у розрахунку
норм та нормативів; методи прогнозування економічних по�
казників діяльності суб'єкта господарювання з метою одер�
жання обгрунтованих тенденцій розвитку певних явищ; ме�
тоди фінансово�економічного аналізу, які застосовуються
з метою оцінювання фінансового стану, результатів та ефек�
тивності діяльності суб'єкта господарювання; та методи
побудови функції витрат;

— до основних методів оцінювання витрат на експорт�
ну діяльність відносять евристичні методи, основою яких є
використання думок експертів з метою виявлення основних
властивостей та критеріїв (метод експертних оцінок, метод
переваг, розміщення пріоритетів, бальний метод, метод
Дельфі та метод мозкового штурму); методи збирання та
акумулювання інформації (порівняння, спостереження, ан�
кетування, тестування, опитування, експеримент тощо).

Слід зазначити, що вибір певного методу аналізування
та оцінювання витрат на експортну діяльність із вищенаве�
деної сукупності методів не є чітко регламентованим, зале�
жить від управлінських рішень керівництва конкретного
суб'єкта господарювання та може змінюватись залежно від
змін зовнішнього середовища та умов функціонування.

З метою оцінювання та аналізування витрат на експор�
тну діяльність конкретного суб'єкта господарювання з ура�
хуванням чотирьох запропонованих стадій залучення до
експортного ринку (початкового залучення, нарощення ек�
спортного потенціалу, сформованості експортного потен�
ціалу та занепаду), стадій циклу виготовлення експортної
продукції та впливу чинників внутрішнього та зовнішнього
середовищ доцільним є застосування специфічних методів
пізнання. Слід зазначити, що із переходом на іншу стадію
залучення суб'єкта господарювання до експортного ринку
застосовуються складніші комплексні методи та збільшуєть�
ся рівень їх уніфікації.

Диференціація експортних витрат суб'єкта господарю�
вання залежно від стадій експортного залучення (почат�
кового залучення, нарощення експортного потенціалу,
сформованості експортного потенціалу та занепаду) відпо�
відно зумовила ідентифікування сукупності методів, що є
можливими до застосування на кожній із запропонованих
стадій. Проте, слід звернути увагу на певні особливості за�
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стосування тих чи інших методів аналізування та оціню�
вання витрат на експортну діяльність з урахуванням стадій
залучення суб'єкта господарювання до експортного рин�
ку, а саме:

— незалежно від стадії експортного залучення кількість
застосовуваних методів, рівень їх узагальнення, а також

вимоги та обмеження щодо їх інформаційної бази зроста�
тимуть із переходом на кожну наступну стадію;

— універсальність методів аналізування та оцінювання вит�
рат на експортну діяльність забезпечить можливість застосу�
вання ідентичного інструментарію для дослідження експортних
витрат на кожній із стадій залучення до експортного ринку;

Таблиця 1. Підходи зарубіжних і вітчизняних науковців
щодо виокремлення методів аналізування та оцінювання витрат

на експортну діяльність
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— кількість об'єктів, що підлягають аналізуванню та
оцінюванню, специфіка застосування інструментарію, а та�
кож змістове наповнення методів залежно від вектора на�
правленості, суттєво відрізнятимуться на кожній із запро�
понованих стадій;

— рівень витрат на проведення досліджень, так як і фа�
ховість та кількість залучених експертів, відрізнятимуться
залежно від експортного потенціалу суб'єкта господарю�
вання;

— набуття певного досвіду проведення експортних
операцій, а також одержання певних знань та навичок
роботи на зовнішніх ринках, нівелює необхідність у зас�
тосуванні одноелементних методів, що характеризуєть�
ся простотою застосування та незначними витратами
коштів та часу, та, навпаки, орієнтує на побудову склад�
них економіко�математичних моделей з урахуванням ек�
спортних можливостей суб'єкта господарювання, валют�
них коливань, ризику та невизначеності зовнішнього се�
редовища.

Початкова стадія залучення до експортного ринку ха�
рактеризується здебільшого використанням якісних ме�
тодів, які грунтуються на даних експертного опитування
щодо виявлення можливостей проведення експортних
операцій; дослідження ринкової, товарної та фірмової
структури ринку; ідентифікування реального та потенц�
ійного попиту на продукцію підприємства, а також цільо�
вих груп споживачів. З метою дослідження основних пер�
спектив та можливостей розвитку експортної діяльності
доцільним є розроблення спеціальних анкет та опитуваль�
ників, проведення спостережень за поведінкою спожи�
вачів, підприємствами�конкурентами, товарами�аналога�
ми тощо. Також особливо важливим на даному етапі є за�
стосування методів прогнозування з метою виявлення ос�
новних тенденцій експорту продукції суб'єкта господа�
рювання та динаміки витрат на їх проведення у коротко�
строковому періоді. Не менш важливим є побудова еко�
номіко�математичної моделі з метою розроблення декіль�
кох сценаріїв подальшого розвитку експортної діяльності
суб'єкта господарювання (песимістичний, реалістичний та
оптимістичний).

Нарощення експортного потенціалу як наступна стадія
розвитку експортної діяльності у зв'язку із збільшенням
видів витрат на експортну діяльність та самостійного про�
ведення певних елементів експортних операцій передбачає
застосування декількох методів дослідження витрат на ек�
спортну діяльність, а саме:

— евристичних методів та методів збирання і акумулю�
вання інформації, спрямованих на моніторинг кон'юнкту�
ри експортного ринку, проведення експертного опитуван�
ня щодо виявлення можливості модифікації та/чи адаптації
існуючих товарів підприємства відповідно до вимог зовніш�
нього ринку, розроблення нової експортної продукції, за�
повнення вільних ринкових ніш, залучення додаткових груп
споживачів, розширення експортної інфраструктури суб�
'єкта господарювання тощо;

— економіко�математичного моделювання, що полягає
у побудові економіко�математичної моделі з метою визна�
чення міри обгрунтованості витрат на експортну діяльність,
прийняття ефективних управлінських рішень з урахуванням
впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища
на формування експортних витрат.

Стадія сформованості експортного потенціалу харак�
теризується постійним моніторингом експортної діяль�
ності суб'єкта господарювання, проведенням спостере�
жень за дотриманням процесу виробництва продукції на
експорт, а також за якістю сервісного обслуговування; за�
стосуванням нелінійних методів прогнозування з урахуван�
ням часового лагу з метою підтримки стабільності експор�
тної діяльності та рівня витрат на експортну діяльність на
належному рівні. Доцільним є застосування різноманітних
опитувальників з метою виявлення незадоволених потреб
цільових споживачів чи проблемних ділянок у діяльності
суб'єкта господарювання для відсутності можливості пе�
реходу на стадію занепаду, яка характеризується засто�
суванням методів експертного опитування з метою пере�
орієнтації діяльності суб'єкта господарювання на іншу
продукцію, ринок чи вихід з нього. Особливо важливим на
даній стадії є використання методів фінансово�економіч�
ного аналізу, спрямованих на розрахунок основних фінан�
сово�економічних показників з метою аналізування на�
прямів експортної діяльності суб'єкта господарювання за
стадіями циклу виготовлення експортної продукції. Влас�

не використання даних методів на стадії сформованості
експортного потенціалу дозволить здійснювати постійний
моніторинг за експортною діяльністю суб'єкта господарю�
вання та рекомендувати підприємству приймати опти�
мальні управлінські рішення стосовно розвитку експорт�
ної діяльності та оптимізації витрат на експортну
діяльність.

Стадія занепаду, як правило, виникає у тих суб'єктів
господарювання, котрі не здійснюють аналізування та оці�
нювання експортної діяльності за вищенаведеними метода�
ми, та характеризується зниженням прибутку від експорт�
ної діяльності з урахуванням концепції граничних витрат
суб'єкта господарювання.

Слід зазначити, що характерним для усіх стадій експор�
тного залучення є застосування сукупності методів збиран�
ня та акумулювання інформаційних даних, методів фінан�
сово�економічного аналізу, методів побудови функції вит�
рат та математико�статистичних методів, рівень ускладнен�
ня яких відповідно зростає із переходом на наступну ста�
дію експортного залучення.

Метою використання кількісних та якісних методів
аналізування та оцінювання витрат, у т. ч. на експортну
діяльність, є можливість контролювання ефективності ви�
користання ресурсів на експортну діяльність суб'єктом
господарювання на всіх стадіях залучення до експортного
ринку, оцінювання впливу чинників на величину витрат на
експортну діяльність, виявлення способів оптимізації вит�
рат на експортну діяльність та прийняття обгрунтованих
управлінських рішень щодо розвитку експортної діяль�
ності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Виокремлення методів аналізування та оцінювання

витрат на експортну діяльність надасть можливість
об'єктивно оцінити рівень витрат на експортну діяль�
ність на кожній зі стадій залучення суб'єкта господарю�
вання до експортного ринку та виявити шляхи його
мінімізації. У подальших дослідженнях планується вия�
вити взаємозв'язки методів аналізування і оцінювання
витрат на експортну діяльність зі стадіями експортного
залучення.
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У розрізі різних світових ринків одне із важливих
місць займає світовий аграрний ринок, адже на сьогодні
він є диверсифікованою глобальною мережею. Для Ук�
раїни ж цей ринок є одним із пріоритетних, оскільки
країна є аграрною, тому слід відслідковувати тенденції,
зокрема, попиту та пропозиції, які є ключовими елемен�
тами на ринку.

Трансформування сільського господарства Украї�
ни відбувається у дивергентних напрямах, що визна�
чається багатогранністю складових аграрного сектора
з урахуванням розвитку національної економіки в ціло�
му [2]. Внаслідок глобального впливу світової продо�
вольчої кризи, в умовах достатньої пропозиції внутрі�
шнього ринку зерна вплив світових тенденцій виявився
сильнішим за внутрішні механізми державного регулю�
вання [4, с. 60].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наростання симптомів світової продовольчої кри�

зи супроводжується підвищенням цін на сільськогос�
подарську сировину і продовольство, а також зростан�
ня її волатильності. Теоретично це на користь еконо�
мікам аграрного типу, однак потрібно враховувати тем�
пи подорожчання продовольства на внутрішньому рин�
ку. Це може провокувати інфляційні процеси і таким
чином частково нівелювати сприятливий макроеконо�
мічний ефект. Ситуація для України ускладнюється мо�
нополізацією внутрішнього ринку та нерозвиненістю
логістичної інфраструктури. Загалом не виключено, що
сприятлива динаміка цін не матиме належного впливу
на ВВП.

УДК 338.5:338.43(477)+339.9
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номіки аграрного типу, розроблені заходи, які спрямовані на реформування аграрного сектору України і

забезпечення продовольчої безпеки держави.

The article analyzes the influence of the Ukrainian agricultural prices on world prices for agricultural products,

confirmed the statement that the food crisis will improve the dynamics of the economy agrarian type, developed

measures aimed at reforming Ukraine's agricultural sector and ensure food security.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчення та обгрунтування значення світової про�

довольчої кризи на зростання української економіки та
розробка заходів, спрямованих на реформування аграр�
ного сектору України і забезпечення продовольчої без�
пеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У контексті розвитку світової продовольчої кризи

та впливу на українську економіку існує ряд досліджень
і статей, зокрема вчених: Я.А. Жаліло [4], П.Т. Саблук
[7], В.І. Власов [3], О.В. Собкевич [4], В.М. Русан [4], А.Д.
Юрченко [4], В.О. Скороход [4], С.М. Кваша [5], О.М.
Синьоокий [5], Б. Пасхавер [6] та багато інших.

РЕЗУЛЬТАТИ
За даними Організації з питань продовольства і

сільського господарства ООН (FAO), за останнє деся�
тиліття світові ціни на продовольчі продукти зросли
майже удвічі (рис. 1).

Об'єктивними причинами світової тенденції підви�
щення цін на ринках агропродукції є:

1) населення планети постійно збільшується стрім�
кими темпами;

2) триває тенденція зменшення площ, придатних для
обробітку сільськогосподарських культур;

3) скорочення пропозиції аграрної сировини, пов'я�
зане із несприятливими погодними умовами, стихійни�
ми лихами у деяких країнах�виробниках;

4) збільшення обсягу вирощування зернових із ме�
тою вироблення біопалива;
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5) зростання споживання
продуктів харчування в найнасе�
леніших країнах світу — Індії та
Китаї внаслідок стрімко зрос�
тання економік цих країн, що
супроводжується збільшенням
доходів населення і споживчого
попиту.

6) політичною нестабільні�
стю і страйки у країнах Півден�
ної Африки;

7) нестабільність на світо�
вих фінансових ринках у зв'яз�
ку із накопиченням бюджет�
них дефіцитів та загрозою ви�
никнення дефолтів у деяких
європейських країнах (Греції,
По рт уга лії ,  Іспанії)  [5 , с .
136—138].

В Україні впродовж остан�
нього десятиліття спостерігали�
ся коливання індексів цін на
продукцію сільського господар�
ства, які загалом знаходилися в
рамках світових тенденцій (рис.
2).  Його динаміка в умовах
відсутності значущих кроків
щодо модернізації, структурно�
го реформування та вирішення
фінансових потреб виробників
була досить нестабільною й за�
лежить майже виключно від
природно�кліматичних чин�
ників, що, у свою чергу, створює високі ризики для
сільськогосподарських виробників [4, c. 137].

Для дослідження присутності впливу українських
цін на аграрну продукцію на світові ціни на сільсько�
господарські товари, за допомогою пакету Eviews для
дослідження взаємної залежності показників, вико�
ристовуємо тест Гренджера (квартальні дані 1994—
2010 рр.).

Оцінивши взаємозалежність індексу світових цін на
аграрну продукцію та індексу українських цін на
сільськогосподарську продукцію, ми можемо зробити
висновок, що ці показники досить тісно взаємодіють та
залежать один від однго (табл. 1).

Отже, за результатами даного дослідження мо�
жемо зробити висновок про те, що українські ціни
на аграрну продукцію впливають на світові ціни на
дану продукцію, це простежують у трьох лагах, хоча
із різною ймовірністю 99% та 95%. Також дане дос�
лідження показує відсутності суттєвого впливу
світових цін на аграрну продукцію на українські ціни
даної продукції, це підтверджує тезу про те, що дана
трансформаційна економіка є потужною аграрною
країною. Крім того, використовуючи метод Least
Squares для аналізу, за допомогою статистичної мо�
делі:

GDP=a
0
+a

1
FOODUKR

t
+a

2
CPI

t
,

отримали результати, згідно яких присутній вплив
цін на аграрну продукцію на ВВП, тобто при зростанні
цін на дану продукцію на 1% ВВП зростає на 0,14 з

ймовірністю 99%. Це підтверджує, що продовольча
криза буде покращувати динаміку економіки аграр�
ного типу.

Україна має значні можливості виробництва
сільськогосподарської продукції завдяки сприятливим
природно�кліматичним умовам і потужному людсько�
му потенціалу. Щодо тенденцій виробництва сільсько�
господарської продукції, то спостерігаємо лише незнач�
не збільшення (рис. 3).

Хоча за рівнем забезпеченості сільськогоспо�
дарськими угіддями (0,9 га на одного мешканця), Ук�
раїна серед Європейських країн поступається лише
Республіці Білорусь — 0,96 га на одну особу, а за за�
безпеченістю ріллею (0,7 га на одну особу) виперед�
жає всі країни Європи. Серед країн світу за цим по�
казником Україна поступається лише Канаді (1,43 га)
і РФ (0,85 га) ріллі на одну особу. При цьому 73 %
ріллі України становлять найбільш родючі чорнозе�
ми та лучно�чорноземні  грунти.  Потенційна
здатність вітчизняних земель до продовольчого за�
безпечення, за оцінками різних експертів, знахо�
диться у межах від 150 до 500 млн осіб. Враховуючи
великий потенціал земель сільськогосподарського
призначення, аграрне виробництво в Україні зали�
шається серед провідних галузей економіки і стано�
вить близько 8,2 % ВВП, що майже вдвічі перевищує
середньоєвропейський рівень [5, c. 138]. Враховую�
чи весь потенціал та перспективи розвитку глобаль�
ної продовольчої кризи, за прогнозами в Україні ви�

робництво сільськогосподарської продукції має
суттєво збільшитися. Вже у 2011 році Україна
була одним із лідерів на світовому продоволь�
чому ринку [15].

Світова спільнота покладає великі надії на
країни СНД і, зокрема, на Україну, у спектрі
розширення експорту рослинницької продукції
за рахунок максимального підвищення про�
дуктивності культурних рослин. До середини
минулого століття роль своєрідного продоволь�
чого буфера на світовому рівні виконували
США, у яких був істотний запас земель, що не

Рис. 1. Індекс світових цін на сільськогосподарську продукцію

Джерело: [13].

Рис. 2. Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції
в Україні

Джерело: графічна інтерпритація автора за [8].

Таблиця 1. Тест Гренджера для вивчення взаємної залежності
українських цін на аграрну продукцію на світову ціну на

продовольство

Джерело: розраховано автором за даними [14].
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використовувались в сільському
господарстві, але були придатними
для його ведення. На сьогодні цей
ресурс вичерпаний, зокрема й через
розвиток біопаливного виробницт�
ва: у 2010 році США з отриманих 400
млн тонн зерна 126 млн тонн відпра�
вили на переробку в біодизель. Нині
вирощування енергетичних культур
є високорентабельним бізнесом:
чим вищі ціни на нафту, тим вигідн�
іше їх переробка на біопаливо. Под�
ібно до США діють і інші держави:
Бразилія переробляє на етанол величезні обсяги цук�
рової тростини, Євросоюз планує до 10% палива для
автомобілів отримувати з рослин до 2020 року.
Значні посівні площі під такою енергетично цінною
культурою як ріпак має і України. Крім того, на
відміну від країн СНД, більшість розвинених країн
(Японія, Німеччина, Франція, Великобританія та
інші) практично досягли піку своїх можливостей от�
римання врожаю культурних рослин з одиниці
площі, використовуючи комплекс технологій для
підвищення продуктивності земель [9].

Для багатьох країн Близького Сходу характерним
є зрошувальне землеробство, продуктивність якого
визначається забезпеченістю водою. На тлі глобально�
го потепління зрошення дає можливість штучно підви�
щити врожайність сільськогосподарських культур до
того часу, поки водоносні горизонти не вичерпаються.
Це явище отримало назву "продовольча або харчова
бульбашка" через свій короткочасний ефект. Як при�
клад можна навести Саудівську Аравію, якій за раху�
нок зрошення вдалося забезпечити себе зерном пше�
ниці на тривалий період, але зараз водоносний гори�
зонт країни, що використовується для зрошення прак�
тично вичерпаний. Незабаром країна буде змушена
імпортувати зерно [9].

Аналітики виділяють 18 країн з "продовольчими
бульбашками" на водній основі, але це не означає, що
інших держав проблема водного дефіциту не стосуєть�
ся: більше половини населення землі живуть в країнах
з рівнем грунтових вод, що знижується, серед них й Ук�
раїна. Врожайність зернових вже почала падати в та�
ких країнах, як Сирія, Ірак, Ємен. Але найбільші по�
боювання фахівців викликають "харчові бульбашки" в
Китаї і Індії. Північно�китайська рівнина за рахунок
зрошення дає країні 50% урожаю пшениці і понад 30%
кукурудзи. За даними Світового банку, 175 млн індійців
живуть за рахунок урожаю зернових, вирощених з ви�
користанням близько 20 млн свердловин для зрошен�
ня, що не може не позначитися на рівні грунтовних вод
[9].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Наявний потенціал вітчизняного виробництва

сільськогосподарської продукції України використо�
вується недостатньо. В умовах відкритості національ�
ної економіки світові тенденції щодо наростання деф�
іциту продовольства і зростання цін можуть розгля�
датися як потужний виклик для українського аграр�
ного виробництва. Ці тенденції можуть діяти як актив�
ний стимул пожвавлення сільгоспвиробництва й екс�
порту сільгосппродукції, джерело додаткових фінан�
сових ресурсів для розвитку та капіталізації сектору,
підгрунтя для розкриття вітчизняного аграрного по�
тенціалу як важливої й поки ще недостатнім чином
розкритої національної конкурентної переваги. З цією
метою необхідно здійснити реалізацію наступних за�
ходів, спрямованих на реформування аграрного сек�
тору України і забезпечення продовольчої безпеки
держави:

1) забезпечення ефективності внутрішнього ринку
та цінового регулювання;

2) сприяння підвищення ефективності та конку�
рентоспроможності агровиробництва, захисту інте�
ресів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх рин�
ках;

3) забезпечення цільового спрямування коштів від
продажу сільгосппродукції на розвиток аграрного сек�
тору економіки;

4) підготовка до завершення земельної реформи [5,
c. 144].
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Рис. 3. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

Джерело: [12].
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ВСТУП
У процесі становлення низьковуглецевої економіки,

світові гравці промислового ринку під тиском суспільства
розпочинають новий етап становлення економічних відно�
син. У той самий час в Україні спостерігається тенденція
не тільки невідповідності вітчизняних промислових
підприємств до світових стандартів ведення бізнесу, а й
негативні тенденції до втрати власних позицій на внутрі�
шньому ринку. Крім того, спостерігається поступове, а в
деяких секторах вітчизняної промисловості і вражаюче
зменшення частки експорту продукції. Все це дає змогу
зробити невтішні висновки стосовно позицій українських
промислових підприємств, які наразі не в змозі вести влас�
ну виробничо�господарську діяльність відповідно до
міжнародних стандартів, а отже вони значно програють у
боротьбі за внутрішній та міжнародний ринки. Все це є
наслідком нераціональної та далекої від сучасних вимог
системи управління конкурентоспроможністю, яка пер�
шочергово знаходить своє відображення в організаційно�
економічному механізмі підприємства. У свою чергу, пе�
репрофілювання останнього відбувається автоматично,
відповідно до зміни класичного механізму управління КСП
підприємства на соціально�відповідальне.

Вивченню теоретичних та методологічних засад
організаційно�економічного механізму, дослідження
його сутності та значення присвячено роботи таких віт�
чизняних науковців: О.Г. Дерев'янко [1], О.А. Єремен�
ко�Григоренко [2], О.М. Ковалюка [3], Ю. Лисенко [4],
С.О. Тульчинської [5], В.М. Шульги [6] та інших. У свою
чергу, дослідженню питання управління конкурентосп�
роможності підприємств присвячено значну кількість на�
укових праць, як зарубіжних, так і вітчизняних вчених�
економістів, серед яких можна назвати праці Воронко�
вої А.Е, Фатхутдінова Р.А., Поддерьогіна А.М., Сайфу�
ліна Р.С., Щелкунова В.І., Різниченко О.В. та інших. Проте
наразі в наукових працях сучасних економістів майже
відсутнє дослідження організаційно�економічного меха�
нізму соціально�відповідального управління КСП.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Головним завданням даної статті є дослідження те�

оретичних аспектів організаційно�економічного меха�
нізму соціально�відповідального управління конкурен�
тоспроможністю промислових підприємств.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Досліджуючи питання механізму управління КСП

підприємства, ми маємо зазначити, що наразі думки вче�
них�економістів стосовно сутності самого поняття "ме�
ханізм управління конкурентоспроможністю" є достат�
ньо різнозфокусованими. Так, деякі з них визначають
механізм управління КСП як сукупність заходів, які
спрямовані на систематичне вдосконалення виробу, по�
стійний пошук нових каналів збуту, нових груп покупців,
поліпшення сервісу, реклами. Вони вважають, що даний
механізм необхідно розглядати як складову частину
системи управління підприємством [7]. У свою чергу,
інші [8] зазначають, що механізм управління конкурен�
тоспроможністю підприємств має забезпечувати
зовнішні зв'язки рівнів системи управління КСП і ство�
рювати відповідні внутрішні умови формування конку�
рентних переваг шляхом реалізації функцій управління
за допомогою максимально гнучкого й ефективного
використання всіх наявних інструментів, ресурсів, нау�
ково�технічного потенціалу, інноваційної діяльності та
підприємницької ініціативи. У свою чергу, необхідно
дати визначення поняття "механізм соціально�відпові�
дального управління КСП". На нашу думку, це є спосіб
організації соціально�орієнтованого процесу управлі�
ння розвитком конкурентного потенціалу підприємств,
що включає сукупність заздалегідь визначених методів,
принципів, засобів та інструментів управління, застосу�
вання яких максимізує досягнення визначених керівниц�
твом загально�корпоративних цілей з урахуванням
відповідального відношення до соціуму та власної ви�
робничо�господарської діяльності. Основними складо�
вими даного механізму є наступні елементи (підсисте�
ми): організаційно�економічна, мотиваційна (або со�
ціально�психологічна), адміністративно�правова,
інформаційна та інші. Чільне місце у даному механізмі
відводиться процесу "переорієнтації" класичного про�
цесу управління КСП на соціально�відповідальний. Виз�
начення поняття "організаційно�економічний механізм
управління" наразі можна зустріти в багатьох працях
сучасних науковців�економістів [9, 10, 11]. Одні з них
визначають "організаційно�економічний механізм уп�
равління" як процес формування цілей і стимулів, які
дозволяють перетворити у процесі трудової діяльності
рух (динаміку) матеріальних і духовних потреб членів
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суспільства на рух засобів виробництва і його кінцевих
результатів, спрямованих на задоволення платоспро�
можного попиту споживачів [12; 13]. На думку Т.Л. Без�
рукова, "організаційно�економічний механізм" пред�
ставляє собою комплексну систему управління КСП, що
складається з системи забезпечення, функціональної та
цільової системи, які містять певну сукупність органі�
заційних та економічних важелів, що впливають на еко�
номічні та організаційні параметри системи управління
підприємством з метою забезпечення ефективності уп�
равління і отримання конкурентних переваг [14]. У свою
чергу, у роботі Русин�Гриника Р.Р. зазначається, що
механізм управління КСП об'єднує в собі моніторинг та
аналіз стану об'єкта і його конкурентоспроможності,
інструменти і важелі для прийняття управлінських
рішень, альтернативи і рекомендації для досягнення
конкурентних переваг, шляхи їхньої реалізації, методи
оцінки і контролю [15]. На думку науковця Варави Л.М.,
під організаційно�економічним механізмом управління
конкурентоспроможністю підприємства варто розумі�
ти сукупність засобів та методів створення системи
цілісного управління розвитком підприємства та резуль�
татами його діяльності, направленого на довгостроко�
ве забезпечення його конкурентних позицій на ринку
[16]. На нашу думку, більш аргументованим э визначен�

ня І. Булєєва, оскільки він
розглядає організаційно�
економічний механізм уп�
равління як сукупність
форм, методів та інстру�
ментів управління [17, с.
177].

Досліджуючи питання
механізму соціально�відпо�
відального управління КСП
підприємства та його осно�
воположних елементів, ми
дійшли висновку, що найва�
гомішим серед останніх є
організаційно�економічний
механізм, раціональне фор�
мування якого стає безза�
перечним фундаментом для
максимізації ефективності
загального механізму уп�
равління КСП підприєм�
ства. Так, на нашу думку,
він представляє собою су�
купність інструментів та
важелів, безпосередній
вплив яких визначає ефек�
тивність загально�корпо�
ративної системи соціаль�
но�відповідального управ�
ління КСП, а також забез�
печує сталий розвиток
підприємства та кола виз�
начених як взаємозалежні
суб'єкти (споживачі, під�
рядники, постачальники,
громада і т.д.). Серед основ�
них інструментів організа�
ційно�економічної підсис�
теми механізму соціально�
відповідального управління
КСП слід виділити: ВУЛП
(відповідальне управління
ланцюгами постачань),
КСВ (корпоративну соц�
іальну відповідальність)
підприємства, систему з ре�
сурсозбереження та еколо�
гічного аудиту, організацію
так званого "зеленого офі�

су" тощо. На нашу думку, організаційно�економічний
механізм соціально�відповідального управління КСП
підприємства — це трирівнева система взаємопов'яза�
них між собою рівнів управлінських рішень, кожний з
яких забезпечує визначення цілей та стратегій дій, на�
правлених на раціональне використання комплексу до�
ступних ресурсів, що в свою чергу, дає змогу забезпе�
чити ефективну реалізацію організаційно�економічної
ланки загально�корпоративного механізму управління
КСП. Схематичне зображення даного механізму пред�
ставлено на рис. 1.

Основою для реалізації першого етапу є елементи
стратегічного рівня управління, а саме визначення загаль�
ної стратегії підприємства, яке полягає у розробці систе�
ми довгострокового загально�корпоративного плану дій
компанії, а також встановлення загальної цілі для його
виробничо�господарської діяльності підприємства. Саме
від постановки цілей залежить весь подальший розвиток
діяльності, що стосуватиметься безпосередньо ефектив�
ності управління КСП підприємства. На даному етапі ке�
рівництво підприємства має розписати дерево проблем (з
максимально можливим врахуванням усіх зацікавлених
сторін — стейкхолдерів), на основі якого в подальшому
розробити дерево цілей підприємства (або так звану стра�
тегічну карту цілей підприємства). Необхідно зазначити,

Рис. 1. ОрганізаційноRекономічний механізм відповідального управління КСП
підприємства
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що визначення та прийняття таких управлінських рішень,
реалізація яких забезпечить максимальний рівень КСП
підприємства, можна забезпечити лише за умови прове�
дення всебічного кількісно�якісного оцінювання поточних
станів підприємства, рівня його КСП та можливості впро�
вадження соціально�відповідального управління КСП. У
тому випадку, коли керівництво підприємства визначає для
себе можливим провадити соціально�орієнтоване управ�
ління підприємством, у рамках якого буде реалізоване
соціально�відповідальне управління КСП підприємства, то
менеджмент підприємства має зфокусувати власну увагу
на розробці тактичного плану дій. Основними елемента�
ми останнього мають стати:

— визначення застосовуваних "класичних" елементів
управління КСП , а саме визначення переліку тих елементів
класичного процесу управління КСП підприємства, зас�
тосування яких буде можливим у рамках реалізації со�
ціально�відповідального управління КСП підприємства;

— визначення застосовуваних "специфічних" еле�
ментів управління КСП, а саме можливість та ефек�
тивність від застосування таких заходів, як корпоратив�
на соціальна відповідальність, відповідальне управлін�
ня ланцюгами постачань, ресурсозбереження, екологі�
чний аудит тощо;

— визначення обсягу необхідного ресурсного забез�
печення;

— формулювання та прийняття відповідних управ�
лінських рішень для реалізації соціально�відповідаль�
ного управління КСП підприємства.

Заключними заходами в рамках тактичного рівня
соціально�відповідального управління КСП є оцінка
економічної ефективності результатів реалізації обра�
ної концепції управління КСП. Фінальним елементом
організаційно�економічного механізму в рамках реалі�
зації соціально�відповідального управління КСП під�
приємства є управлінські заходи, що формують опера�
тивний рівень управління, а саме визначення необхід�
них управлінських впливів на функціональні підсисте�
ми зі сторони підсистеми управління КСП та проводять
оцінку засобів, необхідних для їх здійснення.

Основною метою при розробці організаційно�еконо�
мічного механізму в рамках соціально�відповідального
механізму управління конкурентоспроможністю є забез�
печення дохідності підприємства, підвищення ефектив�
ності його виробничо�господарської діяльності та покра�
щення іміджу компанії в очах споживачів та потенцій�
них інвесторів. Відповідно до вищезазначеної мети кері�
вництво підприємств має реалізувати наступні завдання:
підвищення прибутковості компанії, вартості бренду,
привабливості для інвесторів, формування позитивного
іміджу підприємства в очах споживачів та спільноти в
цілому. Забезпечення ефективності та дієвості організа�
ційно�економічного механізму вимагає від керівництва
підприємства відповідного методичного, інформаційно�
го, ресурсного та правового забезпечення.

ВИСНОВКИ
Реалізація соціально�орієнтованого управління під�

приємством як відповідь на виклик та вимоги зі сторони
нещодавно розпочатого процесу становлення низько вуг�
лецевої економіки має на меті переформатування сучас�
них імперативів в управлінській діяльності. Саме тому, не�
можливим є уникнення їх "відбиття" та віддзеркалення на
перепрофілюванні процесу управління КСП підприємства,
який в даних умовах має набувати елементів соціально�
відповідного процесу управління. Розробка організацій�
но�економічного механізму соціально�відповідального
управління КСП підприємства дає змогу наблизити керів�
ництво, у першу чергу, промислових підприємств до "осу�
часнення" основних процесів у межах управління КСП. У
подальшому даний механізм може слугувати основою для
розробки останніх елементів (підсистем) загально корпо�
ративного механізму соціально�відповідального управлі�
ння КСП підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне управління вартістю підприємства в су�

часних умовах господарювання потребує розвитку та
уточнення концептуальних засад побудови відповідної
системи менеджменту з метою координації взаємодії
елементів системи та забезпечення найбільш ефектив�
ного отримання вартісних характеристик компанії в
цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розробкою вищеокреслених питань займається ба�

гато вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, осно�
вою вітчизняних досліджень вартісної орієнтації управ�
лінської діяльності є праці М.І. Туган�Барановського.
Зазначена тематика також знайшла своє відображення
у працях таких українських учених, як Бойка М.,Гера�
симчука В., Мних О., Мендрула О., Островської Г., Кру�
ша П., Старостіної С., Яремка С. та ін. Відомими у дано�
му контексті є праці зарубіжних вчених Коупленда Т.,
Коллера Т., Котлера Ф., Модільяні Ф., М. Міллера, Ра�
папорта А., Стюарта та ін.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної статті є систематизування окремих

елементів організації вартісного управління на
підприємстві та на основі цього формування обмеже�
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядається концепція вартісно?орієнтованого управління на підприємстві як система взає?

мопов'язаних елементів: цілей, принципів, функцій та факторів формування вартості підприємства, а

також технологій її оцінки та пропонується концептуальний підхід до формування механізму управлін?

ня вартістю підприємства у сучасних умовах господарювання. "Механізм управління вартістю підприє?

мства" (МУВП) визначений як складова частина процесу управління організацією в цілому, що представ?

ляє собою динамічну систему гармонійної взаємодії складових, яка спрямована на системо?інтегруючу

координацію. Обгрунтовано основні елементи цього механізму: визначаються цілі та завдання вартісно?

го управління, уточнюються суб'єкти та об'єкти управління, запропоновані деякі базові принципи VBM,

узагальнені фактори вартості та інструменти впливу на них. Побудова "механізму управління вартістю

підприємства" забезпечує розроблення системи для обгрунтування управлінських рішень щодо вирішен?

ня завдання генерування вартості підприємствами.

The article deals with the concept of value?based management of an enterprise as a system of interrelated

elements: objectives, principles, functions and factors of enterprise value and its assessment technology and a

conceptual approach to the formation of value?management mechanism in the modern business environment is

proposed. "The mechanism of company's value management" (MCVM) is defined as a part of management of the

organization as a whole, which is a dynamic system of harmonious interaction between its components, that is

aimed at the system?integrating coordination. Basic elements of this mechanism are sustained: the objectives

and tasks of value management, subjects and objects of management are specified, some basic principles of

VBM are proposed, value factors and instruments of influence on them are summarized. Building a "mechanism

for company's value management" provides the development of a management decisions system concerning the

task of enterprises' value creation.

Ключові слова: вартість, механізм, фактори вартості, оцінка вартості, управління вартістю.
Key words: value, mechanism, value factors, evaluation, value management.

ної кількості функціональних та цільових підсистем, які
формують безпосередньо механізм управління вартістю
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасне підприємство характеризується різнома�

нітністю активів різної природи — матеріальних та не�
матеріальних, тому для оцінювання ефективності фун�
кціонування підприємства потрібно використовувати
показники, які б враховували весь економічний потен�
ціал підприємства та давали можливість вирішити
конфлікт інтересів акціонерів і менеджерів та оціню�
вати ефективність використання капіталу підприєм�
ства. Таку можливість дає концепція вартісно�оріен�
тованого управління (Value�based management). В її
основі лежить постулат: вартість підприємства визна�
чається майбутніми грошовими доходами її власників,
а нова вартість створюється лише тоді, коли отримана
віддача від інвестованого капіталу перевищує його зат�
рати. У цьому сенсі VBM розуміється як система, що
охоплює управління організацією.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що на сьо�
годні дуже актуальними є завдання щодо уточнення та
розвитку концептуальних підходів до формування са�
мого механізму управління вартістю підприємства.

Під терміном "механізм", як правило, прийнято ро�
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зуміти систему, спосіб, що визначає порядок певного
виду діяльності, систему певних ланок та елементів, що
приводять їх у дію; а також внутрішню будову, систе�
му, сукупність станів і процесів, з яких складається певне
явище [1, с. 127].

Таким чином, ми вважаємо за доцільне "механізм
управління вартістю підприємства" (МУВП) визначити
як складову частину процесу управління організацією в
цілому, що представляє собою динамічну систему гар�
монійної взаємодії принципів, функцій та факторів фор�
мування вартості підприємства, а також технологій (ме�
тодів і моделей) її оцінки з урахуванням інтересів заці�
кавлених сторін, що спрямована на системно інтегрую�
чу координацію.

Основними елементами концепції побудови визна�
ченого механізму, на наш погляд, є (рис. 1):

— змістовне визначення сутності вартісно�орієнто�
ваного управління;

— обгрунтування мети, цілей, завдань та функцій уп�
равління вартістю;

— уточнення суб'єктів (учасники) та об'єктів VBM;
— розробка системи базових принципів вартісно�ор�

ієнтованого управління;
— диференціація технологій оцінки вартості

підприємств (методів та моделей) з використанням сис�
теми збалансованих показників;

— виокремлення чинників формування вартості з
метою з'ясування їх підпорядкованості, спрямованості
дії та впливу на вартість;

— оцінка ефективності системи управління вартістю
підприємства.

Сутність основоположних елементів концепції по�
будови механізму управління вартістю підприємства
представлено нижче.

Побудова та впровадження альтернативної кон�
цепції управління на підприємстві має визначену мету.
Мета вартісно�орієнтованого управління — це орієнтир
господарської діяльності суб'єкта, контекстним полем

цілевстановлення якого є зростання вартості підприє�
мства, що конкретизується залежно від системних ха�
рактеристик суб'єкта. Однак, слід пам'ятати, що макси�
мізація вартості — це не одноразова задача, а безперер�
вний цикл стратегічних та оперативних рішень, який по�
стійно повторюється. Ланка, яка замикає цикл вартості,
— це система взаємопов'язаних показників та норма�
тивів, на основі яких оцінюється успішність досягнення
поставлених цілей і визначається внесок кожного в за�
гальний успіх компанії.

Цілі є невід'ємним елементом механізму управління
вартістю на підприємстві, оскільки правильне форму�
вання цілей забезпечуватиме ефективність його реалі�
зації, взаємозв'язок системних елементів та їх дієвість.
Тобто бачення своєї головної фінансової цілі в макси�
мізації вартості підприємства і розуміння того, які па�
раметри впливають на її підвищення, і становить осно�
ву вартісного мислення топ�менеджменту компанії. Для
визначення цілей управління підприємством на основі
його вартості слід використовувати комплексний підхід,
тобто створити систему цілей, яка б відображала потре�
би підприємства. З цією метою ми пропонуємо розподіл
загальної мети на підцілі, завдання та окремі дії.

До виробничих цілей управління вартістю підприє�
мства можна віднести — збільшення обсягів реалізації
продукції, мінімізація витрат, зростання прибутковості
та рентабельності; до фінансово�інвестиційних — опти�
мізацію структури капіталу, зростання ліквідності та
платоспроможності, покращення фінансової стійкості
та ділової активності підприємства; до інноваційних —
впровадження нових сучасних технологій виробництва
та управління персоналом підприємства; до організац�
ійних — створення організаційної структури, адапто�
ваної до умов зовнішнього середовища, підбір кваліфі�
кованих управлінських кадрів, формування вартісного
мислення працівників на когнітивній основі; до марке�
тингових — утримання основної частини ринку, випуск
нових видів продукції, створення мережі представництв,

Рис. 1. Модель концепції побудови механізму управління вартістю підприємства
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ставництв, прихильність споживачів, 
світова популярність) тощо 

ФУНКЦІЇ

МЕТА — максимізація вартості підприємства   

планування, організування і координування д-сті підрозділів; створен-
ня  інформаційно-аналіт. системи для обміну інформацією для прий-
няття управл. рішень, своєчасного звітування та інформування про те-
мпи досягнення цілей під-ва; облік, оцінювання, контролювання д-сті; 

моніторинг та своєчасне виявлення відхилень, регулювання д-сті 

фінансові інструменти: капітал, резерви, інвестиції, обсяги 
продаж, чистий грош. дохід, ставка дисконтування тощо 

інструменти організ. упр-ня: процесне упр-ня, навчання та 
мотивація персоналу, стратегічно орієнтовна система 

бюджетування тощо 
інструменти маркетингу: ціноутворення, інф-ція, страхові 

послуги, торгівельна марка, ділова репутація тощо 

Дохідний підхід

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТА  ОЦІНКИ ВАРТОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

ІНСТРУМЕНТИ
(ВАЖЕЛІ) 

МОДЕЛІ  
ОЦІНКИ

EVA

MVA

CVA

SVA

CFROI

ОРМ

МЕТОДИ  
ОЦІНКИ

Майновий підхід

Ринковий підхід
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прихильність споживачів, світова популярність тощо.
Завдання вартісно�орієнтованого управління явля�

ють собою сукупність цілей, які спрямовано на макси�
мізацію вартості підприємства у довгостроковому ас�
пекті. Тобто основне завдання VBM — побудувати таку
систему управління, яка дозволяла б досягати постав�
леної мети — максимізації вартості компанії. В основі
VBM лежать припущення про те, що для досягнення
мети максимізації вартості, необхідно:

— по�перше, зрозуміти, що веде до досягнення мети
(чим необхідно управляти, тобто розробити стратегію
управління);

— по�друге, навчитися вимірювати і результат, і
фактори, які ведуть до цього результату;

— по�третє, "прищепити" менеджерам вартісне мис�
лення — розуміння того, що всі дії повинні бути спря�
мовані на зростання вартості компанії;

— по�четверте, залучити всіх співробітників, а не
тільки керівництво для досягнення загальної мети (ство�
рити організаційні структури, що забезпечують реалі�
зацію управлінських рішень щодо максимізації вартості
підприємства).

 Для досягнення мети VBM має сприяти виконанню
таких функцій: планування, організування і координу�
вання діяльності усіх підрозділів; налагодження чи ство�
рення інформаційно�аналітичної системи для обміну
інформацією для прийняття управлінських рішень, своє�
часного звітування та інформування про темпи досяг�
нення цілей підприємства; обліку, оцінювання, контро�
лювання діяльності; моніторинг та своєчасне виявленні
відхилень, регулювання діяльності.

На підставі узагальнень сучасних досліджень у сфері
управління, які відображають предметно�об'єктивний
характер наукового пізнання VBM, основні об'єкти
даної концепції визначаються сферою управлінського
впливу, який спрямовано на зростання їх вартості у
внутрішньому та зовнішньому середовищі. Слід відзна�
чити, що відповідно до загальних принципів управлін�
ня, цілеспрямована дія здійснюється на об'єкти, які
створюють сукупний факторний простір формування
вартості підприємства. Такими об'єктами є продукти/
послуги, людський, клієнтський, процесний та іннова�
ційний капітали підприємства тощо.

Суб'єкти вартісно�орієнтованого управління (СУВ)
— особи, що приймають рішення (топ�менеджмент ком�
панії (власники, менеджери), персонал) і які завдяки
своєму місцю у системі економічних, управлінських,
організаційних, фінансових, соціальних відносин здатні
впливати на процес формування вартості підприємства.

На нашу думку, при використанні інституціональ�
ного підходу група СУВ значно розширюється, не об�
межуючись менеджментом компанії та її власниками.
Так, важливим суб'єктом СУВ є її інституціональне се�
редовище, яке включає складну систему внутрішньофі�
рмових інститутів.

Суб'єкт управління через прямий канал здійснює
управлінський вплив на об'єкт, який через зворотний
зв'язок забезпечує досягнення управлінських цілей.
Суб'єкт створює відповідні економічні, організаційні,
методичні та інформаційні умови щодо досягнення мети
(результату) вартісно�орієнтованого управління, яка
конкретизується залежно від системних характеристик
суб'єкта та об'єкта.

У даному контексті Бойко М.Г. [2] відзначає те, що
ключовим аспектом побудови механізму вартісно�орієн�
тованого управління як об'єкта наукового пізнання є па�
радигма "суб'єкт управління — полісуб'єктне середовище".
З цих позицій конструктивною є теза, що застосовність
VBM визначається не тільки раціональною організацією
бізнес�процесів, досягненням якнайкращих економічних
показників у контексті досягнення мети генерування вар�
тості, але і ступенем адаптації управління до швидкозмін�
них умов зовнішнього середовища за наслідками узгод�
ження економічних інтересів стейкхолдерів.

Дійсно, функціонування всіх зацікавлених осіб мож�
на пов'язати з розмірами грошових потоків підприєм�
ства і/або ризиками бізнесу, що знаходять в ціні капі�
талу (ставці дисконтування грошових потоків). Обидва
чинники є ключовими для вартості і формують основу
теорії зацікавлених сторін, яка породила концепцію
корпоративної соціальної відповідальності, що отрима�
ла популярність і суспільне звучання в Україні на поч.
ХХІ�го століття.

Отже, зростання вартості необхідно пов'язувати з
інтересами споживачів. Від успішності задоволення
інтересів залежить операційна або фінансова ефек�
тивність підприємства і, відповідно, вартість. Взаємини
з кожним учасником мають як витратну, так і виграшну
для підприємства (його власників) сторону. Ефективна
взаємодія, яку потрібно організувати, зумовить пере�
вищення виграшу над витратами і появу позитивних гро�
шових потоків, і стане необхідною умовою зростання
вартості.

Відмітимо, що роль наведених учасників є різною.
Частина їх безпосередньо створює вартість, це топ�ме�
неджери, співробітники, постачальники і дилери. Ос�
танні — сприяють цьому процесу, формують умови для
нього.

Побудова системи управління вартістю підприємства
має грунтуватися на певних принципах, що розглядають�
ся як вихідні положення, правила, покладені в основу її
розробки та впровадження. Концепція VBM тісно пов'я�
зана з так званими кларксоновськими принципами
(Clarkson Principles), які регламентують відношення най�
маного менеджменту підприємства та інших стейкхол�
дерів у процесі прийняття рішень [9]. Окрім того, в окре�
му групу можна виділити безпосередньо загальні прин�
ципи управління вартістю підприємства. До них, як пра�
вило, відносять: принцип системного підходу, принцип
пріоритету людського чинника, принцип мінімізації соц�
іально�психологічного супротиву, принцип достовір�
ності, принцип застосовності тощо. Окрім того, ми про�
понуємо декілька нових принципів, які, з нашої точки
зору, також відображають вихідні умови побудови ефек�
тивної системи управління вартістю підприємства. Зок�
рема, нами визначено такі принципи: принцип оператив�
ності (мобільності); принцип узгодженості цілей страте�
гічного й оперативного управління вартістю підприєм�
ства; принцип чіткої регламентації послідовності прове�
дення етапів; принцип науковості.

Під інструментами механізму управління вартістю
підприємства, як правило, прийнято розуміти способи
впливу на фактори вартості, що призводять до її зрос�
тання. Зокрема, до них можна віднести: інструменти
організаційного управління; інструменти маркетингу:
інформація, страхові послуги, торгівельна марка, діло�
ва репутація тощо; фінансові інструменти: капітал, ре�
зерви, інвестиції, обсяги продаж, чистий грошовий
дохід, ставка дисконтування тощо.

Звичайно, традиційний набір інструментів управлі�
ння вартістю в межах кожного підприємства допов�
нюється специфічними засобами та пріоритетами, відпо�
відно до його фінансово�економічного стану та цілей
розвитку.

Ключове значення в системі VBM має оцінка ство�
реної вартості на всіх рівнях підприємства. Оцінювання
вартості підприємства проводиться із застосуванням
методів оцінювання, що є складовими методичних
підходів до визначення вартості підприємства. Підходи
і методи, використані оцінювачем, визначаються в за�
лежності як від особливостей процесу оцінки, так і від
економічних особливостей оцінюваного об'єкту, а та�
кож від цілей і принципів оцінки. В основному у фаховій
літературі виділяють три підходи до оцінки вартості
підприємств: доходний, витратний та ринковий.

Ці підходи не використовуються ізольовано, а взає�
мно доповнюють один одного, тобто для оцінки бізне�
су намагаються одночасно використати методи з різних
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підходів. При цьому кожен підхід заснований на вико�
ристанні певних властивостей підприємства, які так чи
інакше впливають на величину його вартості.

Так, при оцінці бізнесу з позиції доходного підходу
основою для розрахунків служить дохід, що, як перед�
бачається, може принести підприємство в майбутньо�
му, а не наявність у підприємства тих або інших активів.

При оцінці підприємства з позиції витратного підхо�
ду на перше місце ставиться вартість майна (сукупність
матеріальних і нематеріальних активів) підприємства.
Витратний підхід заснований на уявленні про підприє�
мство як цілісний майновий комплекс, вартість якого
визначається вартістю всіх його активів, оцінених ок�
ремо, за винятком зобов'язань.

При використанні порівняльного підходу в оцінці
бізнесу, основою для визначення вартості підприємства
є думка вільного ринку, виражена в цінах виконаних угод
купівлі�продажу аналогічних підприємств або їхніх акцій.

Дані підходи мають свої переваги і недоліки, свої
важливі області застосування [3, с. 4—7].

Фінансова інформація щодо зміни вартості фірми
отримується шляхом розрахунку та моніторингу варті�
сно�оріентованих показників, що можна класифікува�
ти як відносні (ROI, ROIC, RONA, CFROI та інші) та
абсолютні (EVA, MVA, SVA та інші). Можливість і
доцільність використання будь�якого показника визна�
чається наявною та достовірною фінансовою інформа�
цією та завданнями, що стоять перед менеджментом
компанії.

Ефективне управління вартістю підприємства не�
можливе без виокремлення чинників формування вар�
тості з метою з'ясування їх підпорядкованості, спрямо�
ваності дії та впливу на вартість для прийняття управл�
інських рішень, орієнтованих на її підвищення.

Фактор — це об'єктивне причинне явище або умова
у виробництві, що має вплив на рівень його ефектив�
ності. Це визначення безпосередньо стосується й фак�
торів створення вартості, тим більше, що спосіб оцінки
ефективності бізнесу з точки зору його вартості в су�
часних умовах знаходить все більш широке застосуван�
ня. Тобто фактори створення вартості ми пропонуємо
надалі розглядати як сукупність взаємопов'язаних ком�
понентів, що в кінцевому підсумку формують певну ве�
личину економічної доданої вартості.

При побудові системи факторів створення вартості
повинні дотримуватися такі принципи [4, с. 150]:

1) фактори повинні бути прив'язані до створення
вартості і з необхідною деталізацією доведені до всіх
рівнів організації;

2) фактори створення вартості слід встановлювати
та вимірювати як показники, за якими здійснюється
моніторинг вартості;

3) фактори створення вартості мають відображати
як досягнутий на даний момент рівень ефективності, так
і довгострокові перспективи зростання.

Існують багато підходів до визначення сукупності
факторів вартості підприємства та їх класифікації.

Поширеною у науковій спеціалізованій літературі є кла�
сифікація факторів вартості підприємства за характером
визначення (розрахунку), у межах якої виділяються:
кількісні фактори (фінансові) — фактори формування вар�
тості підприємства, вплив яких можна визначити за допо�
могою кількісних оцінок (фінансово�економічний та май�
новий стан підприємства, рівень технічного оснащення, ча�
стка ринку тощо); якісні фактори (нефінансові) — факто�
ри, які слабо піддаються формалізації, а рівень їхнього впли�
ву на формування вартості підприємства оцінюється за до�
помогою використання експертних методів (оцінки аналі�
тиків, рейтингові оцінки, репутація підприємства на ринку,
впізнавання бренду, наявність інтелектуального капіталу,
кваліфікація персоналу тощо).

У сучасних умовах провідним орієнтиром при роз�
робці та впровадженні системи VBM, на нашу думку, по�
винна стати чітко відпрацьована оцінка її ефективності.

Але поки що на сьогодні єдиної науково�обгрунтованої
методики щодо визначення ефективності вартісно�оріє�
нтованого управління не існує. Це свідчить, з одного боку,
про складність цього питання, а з іншого, про відсутність
системного підходу до його розв'язання.

Поняття "ефективність управління" характеризує
співвідношення результату (ефекту) діяльності з наміче�
ними цілями. Крім того, ефективність управління відоб�
ражає також результат з погляду оптимальності управ�
ління матеріальними, фінансовими, трудовими та інши�
ми видами ресурсів. Проте аналіз сучасних концепту�
альних підходів до управління підприємством дає змо�
гу зробити висновок про зміщення акцентів з управлін�
ня ресурсами на управління вартістю підприємства з
орієнтацією на ринок. У зв'язку з цим, у результатах
діяльності підприємства знаходить своє відображення
маркетингова складова (наявність якої, незважаючи на
відсутність відокремленого кількісного вираження, не
викликає сумніву), тоді як у цілях враховуються інтере�
си широкого кола зацікавлених осіб у поточному і пер�
спективному періодах.

ВИСНОВКИ
Кількість елементів, що складають систему управл�

іння вартості компанії, є дуже великою, тому деталь�
ний опис їх самих, а також всіх їхніх зв'язків є немож�
ливим. Отже, необхідно систематизувати окремі еле�
менти та на основі цього сформувати обмежену
кількість функціональних та цільових підсистем, які за�
безпечують ефективність отримання вартісних харак�
теристик компанії в цілому.

Таким чином, вирішення наукового завдання побу�
дови "механізму управління вартістю підприємства" за�
безпечує розроблення системи, інструментом якої є
системний підхід до дослідження компонент і процесів
управління вартістю, комплексного обгрунтування уп�
равлінських рішень щодо вирішення завдання генеру�
вання вартості підприємствами при різних станах зовн�
ішнього і внутрішнього середовища.

При цьому важливим є висновок, що основи фор�
мування вартісно�орієнтованого управління базуються
на концепції збалансованого розвитку у взаємозв'язку
з теоріями управління та організованих систем, страте�
гічного маркетингу, маркетингу взаємовідносин.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для переважної більшості науковців визначення

поняття "збут" є очевидним. Тим не менш, вивчаючи
наукову літературу, неважко помітити, що єдиного
визначення поняття збуту не існує.  Крім того,
більшість таких визначень інколи принципово
відрізняються одне від одного. Збут доволі часто
ототожнюється з такими поняттями як розподіл, ди�
стрибуція, реалізація, товарорух, продаж. Тому для
подальшого дослідження необхідно проаналізувати
існуючі визначення збуту і надати йому конкретно�
го, повного і всебічного формулювання. Тільки в та�
кому разі буде можливо визначити сутність даного
поняття, як в системі маркетингу, так і в системі уп�
равління підприємством. Визначення правильного
формулювання поняття "збут" сприятиме в подаль�
шому адекватному плануванню діяльності під�
приємства, у тому числі, стратегії збуту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню збуту в різні часи присвятили свої праці
такі зарубіжні вчені, як Г. Дж. Болт, Ю. Вітт, П. Дру�
кер, Ф. Котлер, П. Портер. Серед науковців держав

УДК 339.187

Д. В. Дубівка,
аспірант, Київський національний торговельно=економічний університет

ПОНЯТТЯ "ЗБУТ" В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВОМ
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СНД варто виділити праці Л.В. Балабанової, С.С. Гар�
кавенко, О.В. Голошубова, А.І. Кредісова, Н. Лиса�
кова, Е.В. Новаторова, Є.В. Попова, А.О. Яковлева.
Здебільшого, ці науковці вивчали питання визначен�
ня сутності понять, пов'язаних зі збутом, побудовою
каналів розподілу, систем управління збутом на
підприємствах, методами виходу підприємств на
міжнародний ринок.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Отримати повне формулювання поняття "збут"

та пов'язаних з ним понять "реалізація" та "продаж",
а також визначити роль збуту в системі управління
підприємством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оксфордський словник у розділі "Бізнес. Фінан�

си" ототожнює поняття розподіл і збут (distribution)
— доведення товарів до споживачів через систему
оптових і роздрібних торговців [3]. Однак у самій
статті це лише п'яте значення терміну, а отже не ос�
новне. Л. В. Балабанова у своїх працях наводить шир�
ше визначення: "Збут у широкому розумінні — про�
цес організації транспортування, складування,
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підтримки запасів, доробки, просування до оптових
та роздрібних торговельних ланок, передпродажної
підготовки, упакування та реалізації товарів з метою
задоволення потреб покупців і отримання на цій ос�
нові прибутку" [2]. Дане визначення характеризує
збут, як категорію відносно фізичного переміщення
товару. Крім того, Л. В. Балабанова наводить інше
визначення збуту як процесу взаємодії з покупцем:
"Збут у вузькому розумінні (продаж, реалізація) —
процес безпосереднього спілкування продавця і по�
купця, спрямований на отримання прибутку, і такий,
що вимагає знань, навичок і певного рівня торговель�
ної компетенції" [2]. Очевидно, у наведених вище
двох визначеннях відсутня єдина концепція щодо по�
няття "збут". Там присутнє і фізичне переміщення
товару, і взаємодія з покупцем, втім, не зроблено ак�
центу на самій суті — передачі прав власності на то�
вар від продавця до покупця. О. О. Брєвнов вважає,
що збут покликаний сприяти перетворенню вироб�
леної продукції через обмін у гроші [6]. Але дане
визначення не враховує всі напрями діяльності у
збуті. О. О. Шубін дає дещо схоже формулювання,
але в більш широкій інтерпретації та ближче до суті:
"Розподіл чи збут, або, як часто називають цей про�
цес, товарорух від виробника до споживача, покли�
каний сприяти перетворенню виробленої продукції
на гроші шляхом обміну. Розподіл є системою різно�
рідних взаємозалежних елементів, що забезпечують
просторове переміщення готової продукції від ви�
робника до споживача" [11]. В. Вертоградов пропо�
нує розуміти збут або збутову діяльність як су�
купність стратегічних рішень у сфері продажу. Од�
нак у той же час наголошує на тому, що стратегія
продаж і стратегія продажі — це різні речі, адже
продаж є сукупністю послідовних дій по відношен�
ню до конкретного покупця [12].

Взагалі існує декілька видів визначень стосовно
категорії збуту:

— перший вид визначень характеризує збут як
контакти зі споживачами, формування і розвиток
відносин з ними;

— другий вид визначень характерний для управ�
лінського підходу, згідно з яким збутова діяльність
ототожнюється з елементами маркетингу (плануван�
ня, контроль, цінова політика);

— для третього виду визначень характерний на�
голос на обміні товару на гроші;

— четвертий тип враховує всі вище перелічені оз�
наки.

Дану класифікацію запропонувала Н. В. Майбо�
гіна, наголосивши на тому, що збутовою діяльністю
можна вважати весь комплекс відносин, які включа�
ють юридичні, комерційні та технологічні операції
[8].

Серед російських вчених поширені такі концепції
визначення поняття збут:

— у широкому розумінні — це процес руху това�
ру від виробника до споживача, який починається з
моменту завершення виробництва і завершується пе�
редачею товару покупцю;

— у вузькому розумінні — це процес, що охоп�
лює тільки фінальну частину — безпосередню пере�

дачу прав юридичної власності на товар від продав�
ця до кінцевого покупця (посередника)  [16].

Узагальнюючи наведені визначення та концепції
поняття "збут", варто відмітити, що вони включають
багато компонентів та етапів, тому є всі ознаки того,
що збут є процесом. Але оскільки цей процес охоп�
лює різні складові, такі як комерційна, юридична,
транспортна, комунікаційна, у такому разі можна
зробити висновок, що збут є повноцінною складо�
вою діяльністю підприємства. Отже, такі поняття, як
збут і збутова діяльність є тотожними.

У науковій літературі рідко робиться наголос на
різниці між збутом торговельного і промислового
підприємства. Тому постає питання щодо пріоритет�
ності концептуальних визначень "торговельного" або
"збутового" поняття "збут". За логікою будь�яке
торговельне підприємство є лише ланкою в ланцюгу
каналу збуту, який розпочинається з виробника; як
наслідок, визначення поняття збуту промислового
підприємства матиме більш широкий сенс.

На відміну від торговельного підприємства, збут
на промисловому підприємстві може розпочинатися
ще до того, як товар фізично буде виготовлено. Про�
мисловий товар може мати такі характеристики, які
не дозволяють його виготовляти заздалегідь, оскіль�
ки в кожному випадку параметри та характеристики
продукції мають узгоджуватися з покупцем. Тому
підприємство через заходи стимулювання спершу
розпочинає пошук замовника. Саме з цього етапу на
підприємстві розпочинається збутова діяльність. У
своїй праці "Основи маркетингу" Філіп Котлер на�
водить вираз провідного теоретика з питань управл�
іння Пітера Друкера: "Мета маркетингу — зробити
зусилля зі збуту непотрібними. Його мета — так доб�
ре пізнати і зрозуміти клієнта, що товар або послуга
будуть підходити останньому і продаватимуть самі
себе" [13]. Таке визначення науковця свідчить, що
початок збуту настає ще до того, як товар буде ство�
рено.

Вивчаючи українське законодавство, можна от�
римати більш повну картину. Так у Положенні (стан�
дарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" пере�
лічені витрати на збут. До них включено:

— витрати пакувальних матеріалів для затарю�
вання готової продукції на складах готової про�
дукції;

— витрати на ремонт тари;
— оплата праці та комісійні винагороди продав�

цям, торговим агентам та працівникам підрозділів,
що забезпечують збут;

— витрати на рекламу та дослідження ринку
(маркетинг);

— витрати на передпродажну підготовку товарів;
— витрати на відрядження працівників, зайнятих

збутом;
— витрати на утримання основних засобів, інших

матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі
збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операцій�
на оренда, страхування, амортизація, ремонт, опа�
лення, освітлення, охорона);

— витрати на транспортування, перевалку і стра�
хування готової продукції (товарів), транспортно�
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Рис. 1. Складові поняття "збут"
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експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспор�
туванням продукції (товарів) відповідно до умов до�
говору (базису) поставки;

— витрати на гарантійний ремонт і гарантійне об�
слуговування;

— витрати на страхування призначеної для по�
дальшої реалізації готової продукції (товарів), що
зберігається на складі підприємства;

— витрати на транспортування готової продукції
(товарів) між складами підрозділів (філій, представ�
ництв) підприємства;

— інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, то�
варів, робіт, послуг [9].

Таким чином, спираючись на сукупність збуто�
вих витрат, які представлені в "Положенні", можна
зробити висновок про те, що поняття "збут" є більш
широким і багатогранним, ніж у визначеннях, які
пропонуються у науковій літературі.

Як зазначалось раніше, збут часто ототожнюєть�
ся з поняттями "реалізація", "продаж".

Для визначення основних понять та їх розмежу�
вання за складовими побудуємо відповідну рис. 1.
Попередньо оговоримо, що поняття збут і збутова
діяльність є тотожними.

Використовуючи дану схему, стає можливим дати
визначення не лише кожному з понять, а й сформу�
вати їх у єдину логічну систему та чітко розмежува�
ти за складовими.

Спираючись на аналіз наведених визначень, стає
можливим запропонувати власний варіант поняття
"збут": це діяльність підприємства, яка охоплює мар�
кетингові, комунікаційні, комерційні та транспортні
відносини з покупцями, з метою отримання виручки
та задоволення потреб споживачів на основі еквіва�
лентного обміну.

Стосовно терміну "продаж", Г. Дж. Болт вважає,
що цьому поняттю характерне особисте двостороннє
спілкування, спрямоване на досягнення конкретних
цілей, а саме — на отримання прибутку від збуту, що
вимагає конкретних знань, навичків та рівня компе�
тенції [5]. Однак дане визначення не можна вважати
об'єктивним через те, що воно зроблене з позиції
торгового агента. Т. О. Примак вважає, що персо�
нальний продаж — це будь�яка платна форма усно�
го представлення товару у ході бесіди з одним або
кількома потенційними покупцями з метою форму�
вання мотивів купівлі певного товару [10]. На наш
погляд, продажем варто вважати акт взаємодії, при
якому продавець передає товар разом з правами
власності на нього покупцеві в обмін на гроші.

Стосовно поняття "реалізація" Американський
інститут бухгалтерів зазначає, що термін "реалізо�
ваний" означає перетворення у гроші або у грошові
вимоги. Реалізованою є продукція (товари, роботи
та послуги), продана на ринку споживачів.

П. Лайко та Ю. Ляшенко пропонують таке виз�
начення: "Реалізація продукції — це кінцева стадія
кругообігу засобів підприємства, яка вказує на за�
вершення процесу виробництва й доведення про�
дукції до споживача. Рух товарів і коштів створює
основу економічних відносин між постачальниками,
посередниками та покупцями" [7]. Для підприємства�
виробника реалізація продукції є свідченням того,
що вона за споживчими властивостями, якістю й

асортиментом відповідає суспільному попиту й по�
требам покупців" [15].

Е.С. Хендріксен і М.Ф. Ван Бреда стверджують,
що реалізація — це відображення доходу, коли
відбулися обмін або вибуття продукту [14]. Тобто,
коли товари й послуги повинні бути передані покуп�
цеві або клієнту, зумовлюючи або одержання гро�
шей, або право на одержання грошей чи інших ак�
тивів.

Н. Бабченко стверджує, що реалізація — це не�
визначений акт, неодноразова операція, процес,
який розтягується у часі на тривалий термін. Про�
цес реалізації охоплює велику кількість господарсь�
ких операцій, пов'язаних зі збутом і продажем про�
дукції [1].

Реалізація продукції окремого підприємства, як
зазначає О. Бірюкова, — це, передусім, відчуження
активів, що належать підприємству, завдяки їх про�
дажу з метою відтворення використаних засобів
підприємства та отримання прибутку для задоволен�
ня різноманітних потреб підприємства та його влас�
ників [4].

Більшість словників характеризують термін "ре�
алізація" як похідний від дієслова "реалізувати" і під
ним розуміють перетворення товару на гроші. Оче�
видно, що кожне з наведених визначень має певну
спрямованість. Дійсно, під терміном "реалізація"
потрібно розуміти тривалий процес, певну су�
купність операцій протягом визначеного періоду.
Оскільки реалізація є одним із підсумкових показ�
ників діяльності підприємства, то він має містити в
собі всі продажі та множинність дії, пов'язаних з їх
забезпеченням. На нашу думку, реалізація — це про�
цес узгодження інтересів продавця і  покупців,
здійснення актів продажу, доставка товарів та забез�
печення їх сервісного обслуговування за певний пе�
ріод часу.

На нашу думку, поняття "збут" виходить далеко
за межі маркетингу. Це повноцінний аспект діяль�
ності підприємства поряд з постачанням, виробниц�
твом, персоналом, обліком, фінансами. Отже, від
місця збутової діяльності в системі маркетингу вар�
то перейти до визначення місця збуту в системі уп�
равління підприємством.

Абсолютно зрозуміло, що збутова діяльність не
може існувати відособлено від інших складових
підприємства: без виробництва продукції не існува�
тиме збуту, а без збуту виробництво не матиме ка�
налів для реалізації. Однак крім взаємодії між цими
сферами діяльності може виникати і конфлікт. Ба�
жання відділу збуту створити комбінацію товарів та
послуг, спеціально призначених для індивідуальних
запитів, підвищити індивідуальну естетичну приваб�
ливість виробів, досягти високої якості може не зу�
стріти підтримки зі сторони керівника виробничого
процесу.

Суттєві взаємовідносини у відділу збуту виника�
ють з відділом НДДКР (науково�дослідні та дослід�
но�конструкторські розробки). Як правило, відділ
збуту потребує нової продукції із специфічними ха�
рактеристиками, високою якістю та низькою варті�
стю. Натомість відділ НДДКР зосереджується на
поліпшенні функціональних характеристик, а не ко�
мерційних, і намагається створити новий продукт на

     
            
            
            
            
      

Постачання Виробництво Збут Ринок 

НДДКР 

Рис. 2. Роль збуту в системі управління підприємством
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основі типових стандартних компонентів, тоді як
відділ збуту зацікавлений в розширенні асортимен�
ту та випуску виробів з індивідуальних компонентів.
Компромісним рішенням може бути розробка таких
товарів, які зможуть бути запатентовані, у тому числі
на рівні торговельної марки, і це в свою чергу забез�
печить "монополію" на ринку на деякі специфічні оз�
наки продукції. Така ситуація в подальшому дозво�
лить відділу збуту запропонувати ринку унікальні ви�
роби.

Що стосується закупок та постачання, то в да�
ному випадку прямий вплив на збутову діяльність
промислових підприємств відсутній. Звичайно, сиро�
вина та обладнання, які закуповуються, впливають
на майбутню вартість товарів, однак безпосередньої
взаємодії зі збутом тут не простежується. Закупівлі
можуть впливати суттєво на збут торговельних
підприємств, оскільки наявність необхідної кількості
товарів на складі та широкий асортимент значно
спрощує роботу відділу збуту.

Фінанси та облік також тісно пов'язані якщо не
з самим збутом, то з результатами його діяльності.
Адже формування як окремих бюджетів, так і бюд�
жету підприємства в цілому, залежить від прогнозо�
ваних обсягів реалізації продукції і величини отри�
маних доходів.

Рівень успіху підприємства багато в чому зале�
жить від обсягів продажів, здійснених персоналом
відділу збуту. А для цього звичайно потрібні фахові
працівники, які повинні володіти великим набором
як професійних, так і особистих якостей. Адже
клієнти в першу чергу встановлюють контакт з пра�
цівниками служби збуту. Це означає, що працівник
повинен бути комунікабельним, вміти переконувати,
чудово знати "свій" товар, швидко реагувати на за�
пити клієнта. Для цього потрібні постійні тренінги
саме з персоналом служби збуту та налагоджений
механізм відбору кандидатів для такого виду робо�
ти.

Таким чином, ми прийшли до висновку, що служ�
ба збуту на підприємстві, а отже, і збутова діяльність
тісно інтегрована з основними сферами діяльності
підприємства. Що б не відбувалося на кожному етапі
роботи підприємства, які б рішення не приймалися
керівництвом — у результаті все закінчується збу�
том, без якого втрачається будь�який сенс роботи
підприємства. У той же час збутова діяльність свої�
ми результатами впливає у зворотному напрямі на
решту сфер діяльності підприємства.

Дана схема (рис. 2) відображає ключову роль збу�
ту в системі управління підприємством, адже саме
збутова діяльність створює зв'язок підприємства з
усім ринком і є інструментом реалізації місії суб'єкта
господарювання. У той же час всі компоненти взає�
мопов'язані між собою. Вартий особливої уваги три�
кутник "Виробництво — Збут — НДДКР". Відділ збу�
ту завдяки зворотній комунікації отримує інформа�
цію з ринку, яка є основою для служби науково�дос�
лідного і дослідно�конструкторського розвитку у
роботі над створенням нових товарів або поліпшен�
ня вже існуючих. А за допомогою виробництва дана
інформація у вигляді новоствореної продукції по�
вертається на ринок через службу збуту. Збут або
збутова діяльність є формою зв'язку з ринком, фор�
мою реалізації місії підприємства, складовою загаль�
ного ринку. Таким чином, можна зробити висновок,
що зважаючи на роль збуту, виникає потреба дати
визначення ринку з позиції підприємства та виходя�
чи з ролі збутової діяльності, яку вона відіграє в си�
стемі роботи суб'єкта господарювання. На нашу дум�
ку, ринок є збутовою діяльністю всіх суб'єктів гос�
подарювання, що діє на основі законів попиту і про�
позиції, принципу еквівалентного обміну, і спрямо�
вана на отримання прибутку та задоволення потреб

споживачів. Дане визначення характеризує ринок з
позиції збуту, який тісно переплетений з маркетин�
говою діяльністю.

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз існуючих визначень поняття "збут"

дозволив запропонувати не лише нове формулюван�
ня, але й відмежувати його від понять "реалізація"
та "продаж". При формуванні нового визначення
враховано факт, що збут починається на промисло�
вих підприємствах ще до того, як товар буде фізич�
но виготовлено.

У статті роль збуту визначено як повноцінну сфе�
ру діяльності підприємства, яка не є складовою мар�
кетингу, який включається до збутової діяльності.
Оскільки збутова діяльність є сферою, що пов'язує
підприємство із зовнішнім середовищем, стало мож�
ливим дати визначення поняттю "ринок" з позиції
збутової діяльності.
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Ключовим питанням в управлінні туристичним про�
дуктом залишається проблема якості та конкурентосп�
роможності фірм, яка в аспекті сучасних тенденцій ме�
неджменту набуває нових відтінків. Наукові основи уп�
равління якістю та їх застосування в туризмі вимагають
особливих підходів.

Метою дослідження є аналіз існуючих методів оці�
нки якості послуг та удосконалення цих методик з ура�
хуванням специфічних особливостей туристичної сфе�
ри.

Для досягнення поставленої мети слід виділити такі
завдання:

— проаналізувати основні методики оцінки якості
різних видів послуг;

— визначити та систематизувати чинники, що впли�
вають на діяльність туристичних підприємств з метою
покращення якості туристичного продукту;

— удосконалити методику оцінки якості туристич�
ного продукту в сучасних економічних умовах.

Згідно з визнаним у всьому світі визначенням "Аме�
риканського Суспільства за контролем якості", якість
— єдність властивостей та характеристик продукту чи
послуги, засноване на їх здатності задовольняти заяв�
лені потреби [1, с. 26]. Проблема якості стосовно вироб�
ництва різних товарів є важливою темою досліджень як
зарубіжних, так і українських фахівців. Багато дослід�
ників відмічають, що зараз на рівні державної політики
стоїть питання щодо оцінки якості, та управління нею
на основі міжнародних стандартів.
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У статті розкрито сутність основних методик оцінки якості послуг, визначено особливості туристич?

них послуг та оцінки їх якості, досліджено вплив різних факторів на процес надання туристичних послуг

та запропоновано удосконалену методику оцінки якості туристичного продукту з врахуванням факторів

зовнішнього середовища та очікувань споживачів.

Особливі вимоги висуваються до якості послуг. Спе�
цифіка туристичних послуг визначає наступні особли�
вості управління їх якістю [3, с. 28]:

1) необхідність розгляду проблеми якості з двох
боків — з позицій самого підприємства та з позицій спо�
живача;

2) необхідність системності і комплексності в уп�
равлінні, що припускає залучення до процесу управлін�
ня якістю продукції;

3) необхідність пошуку балансу між стандартиза�
цією послуг, що зручно фірмі, та їх індивідуалізацією,
що потрібно споживачу.

З аналізу специфіки туристичних послуг виходить,
що поняття "Якості послуги" принципово відрізняється
від поняття "Якості товару". У разі товару — це множи�
на його фізичних і інших показників, що легко підда�
ються виміру [3, с. 52].

Згідно з міжнародними стандартами, якість послу�
ги — сукупність характеристик послуг, що визначають
їх здатність задовольняти встановлені і передбачувані
потреби споживача [4, с. 290]. У провідній літературі
питання якості послуг знайшли своє відображення у
певній кількості завдань. Вітчизняними дослідниками
висвітлені окремі аспекти оцінки якості послуг, спира�
ючись в основному на зарубіжний досвід.

Методика оцінки якості потрібна в діяльності тури�
стичної фірми для аналізу і прогнозування її подаль�
шого розвитку, виявлення конкурентних переваг на рин�
ку. У сучасних умовах виникає необхідність оцінки не
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лише кінцевого результату, але й усього процесу ство�
рення та поширення туристичних продуктів. Туристич�
на фірма повинна вимірювати характеристики запропо�
нованих послуг з метою перевірки дотримання цих ви�
мог. Це здійснюється на відповідних стадіях процесу
життєвого циклу туристичної продукції згідно з запла�
нованими заходами.

З даних позицій основним об'єктом якості стають
так звані ключові процеси діяльності фірми, які
найбільш впливають на якість її кінцевого результа�
ту — туристичних послуг. Підхід до цього процесу по�
лягає у забезпечення якості туристичних послуг не
лише за рахунок їх контролю, а і за рахунок високої
якості технології надання даної послуги. Результатом
високоякісної технології є якісна туристична послу�
га.

Ключові процеси взаємопов'язані між собою, а уп�
равління ними дозволяє розв'язати проблему якості
комплексно для всієї фірми. Виробництво та реалізація
туристичних продуктів являє сукупність таких процесів,
як трансфер, розміщення, ресторанне обслуговування і
так далі. При цьому вихід процесу трансферу є входом
наступного процесу розміщення, вихід процесу розмі�
щення є входом процесу ресторанного обслуговування
і так далі. Таким чином, найчастіше об'єктом досліджен�
ня є не одиничний процес, а система взаємопов'язаних
процесів.

У цілому, при формуванні задоволення споживача
купівлею туристичних продуктів виконуються два про�
цеси:

1) процес технічного порівняння реальної якості
сукупності послуг, що входять у туристичний продукт,
з їх очікуванням з боку клієнта;

2) емоційна оцінка послуг, що надаються, у той мо�
мент, коли турист знаходиться в безпосередньому кон�
такті з продавцем туристичної послуги або обслугову�
ючим персоналом.

У світовій практиці на базі цих процесів створена
система, яка визначається як управління тотальною
якістю, або Total Quality Management (TQM), що на�
була широкого поширення в усіх сферах бізнесу. Ос�
новними принципами функціонування TQM є [5, с.
146]:

— якість повинна оцінюватися споживачами;
— якість повинна знаходити відображення в усіх ви�

дах діяльності, а не тільки в її продукції;
— якість вимагає повної віддачі працівників;
— якість вимагає наявності висококваліфікованих

партнерів;
— ідеальної якості не існує, бо вона завжди може

бути поліпшена.
Оцінка якості з точки зору споживача будується на

основі критерію задоволеності, тобто почуття задово�
лення від наданих йому послуг. Задоволення — це
відчуття достатку, що виникає у людини, яка порівнює
свої попередні очікування і реальні якості отриманого
продукту. З цього визначення витікають три ключові
чинники, що характеризують задоволеність клієнта про�
дуктом: очікувані характеристики продукту, фактичні
характеристики та їх якість.

У цьому зв'язку, зважаючи на специфіку туризму,
можна додати такий чинник, як якість обслуговування
клієнта продавцем туристичної фірми. Керівники тури�
стичних підприємств часто розглядають надання послу�
ги в двох аспектах: технічному і функціональному. Пер�
ший з них вирішується простіше — це технічне забезпе�
чення якості за рахунок необхідного стану засобів
транспорту, стану готельних номерів, інфраструктури
підприємств харчування тощо. Функціональний аспект
забезпечується значно складніше. Це, більшою мірою,
міжособові стосунки між менеджерами туристичної
фірми та клієнтами, стосунками між персоналом тури�
стичного підприємства, які можуть вплинути на стосун�
ки з клієнтом.

Задоволеність клієнта неодмінно залежить від
якості використаних ресурсів туристичної індустрії та
індустрії задоволень. Але клієнт при оцінці якості по�
слуг сприймає, передусім, функціональний аспект,
який більшою мірою характеризує міру гостинності.
Отримання постійних клієнтів можна розглядати як
наслідок їх задоволеності купівлею продукту. При ви�
никненні чергової потреби в туристичних послугах,
клієнт або його оточення звернеться саме до того
підприємства, яке повною мірою задовольнило його
запити. Це припускає наявність партнерських сто�
сунків та використання таких критеріїв оцінки, як
чуйність, надійність та співчуття, які складно вирази�
ти кількісно.

У маркетинговій літературі усі основні методики
дослідження якості послуг є або альтернативними, або
похідними від найбільш популярного методу:
SERVQUAL (скорочено від service quality — якість по�
слуги). Основою методики є припущення про те, що
якість послуги — це результат споживчого порівняння
очікувань та сприйняття за 22 аспектами. Для виміру
якості послуг Л. Беррі запропонував свого часу 10 по�
казників [5, с. 284].

Дослідження показали, що має місце кореляція між
деякими показниками, що дозволило скоротити їх чис�
ло до п'яти головних критеріїв якості послуг: матері�
альність, надійність, чуйність, переконаність та співчут�
тя.

К. Гренроосом була запропонована двофакторна
модель на основі теорії мотивації Ф. Герцберга. Згодом
ця модель була розширена до трифакторної, додатко�
во враховувалося зовнішнє оточення (імідж фірми,
якість її середовища: офісу, оргтехніки тощо)[5, с. 396].
Слабким місцем цих моделей є те, що вони недостатньо
системні, а багато чинників, що визначають якість по�
слуг, не залучено в процес оцінки.

Наступним методологічним етапом була п'ятисту�
пенева модель якості послуги, розроблена ученими Те�
хаського університету. Її принципова відмінність від
попередніх у тому, що об'єктом виміру є фіксація відхи�
лень між очікуваннями клієнтів і сприйнять цих очіку�
вань керівництвом фірми на п'яти рівнях її роботи [2, с.
22].

На першому рівні фіксується відхилення між очіку�
ваннями клієнтів і сприйняттям керівництва фірми цих
очікувань. Неправильною оцінка потреб клієнтів може
бути з різних причин. Одна з них — недостатність рин�
кової інформації або невміння чи небажання туристич�
ної фірми займатися маркетинговою діяльністю щодо
вивчення потенційних споживачів. Інша — складніша за
своєю природою. Це неправильне сприйняття побажань
клієнта персоналом фірми, коли виникає нерозуміння
між ними внаслідок різних бар'єрів: мовних, етнічних,
інтелектуальних тощо.

На другому рівні фіксується відхилення між
сприйняттям керівництвом фірми очікувань клієнта
та перетворенням цих очікувань у список показників
якості послуги (у вигляді стандарту якості фірми).
Можна виділити дві причини цього відхилення. Пер�
ша пов'язана з фінансовою, матеріальною або орган�
ізаційною неможливістю фірми забезпечити очіку�
вання клієнтів, не дивлячись на те, що фірма їх доб�
ре розуміє. Друга причина — непрофесійне форму�
вання показників якості послуги, призначених пер�
соналу, який ці вимоги повинен виконувати. Це при�
зводить до того, що показники стандарту якості
фірми занижені.

 На третьому рівні фіксується відхилення між стан�
дартними (що має бути) і фактичними (які є насправді)
показниками якості послуги. Можна виділити наступні
причини цього відхилення.

1. Недостатність використаних фірмою ресурсів для
забезпечення оголошеної якості її послуг. Головною
причиною є економія на ресурсах для зниження ціни або
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бажання збільшити кількість послуг за рахунок економії
ресурсів.

2. Недостатня мотивація персоналу фірми на якісну
роботу з клієнтами, через непрофесійну роботу з пер�
соналом. Наслідками є незадовільна якість послуг че�
рез недостатню ввічливість та увагу до клієнтів, пога�
ного стану робочих місць і неохайного одягу персона�
лу.

3. Погана організація робіт при обслуговуванні ве�
ликої кількості клієнтів, коли персонал внаслідок свого
перевантаження припускається помилок в обслугову�
ванні.

4. На четвертому рівні фіксується відхилення між
фактичною якістю послуг, що надаються, і зовнішньою
інформацією, що інтерпретує цю якість. Причина — це
високі обіцянки фірми, задекларовані в рекламі послуг,
в інформаційних матеріалах, входять в протиріччя з їх
фактичною якістю.

5. На п'ятому рівні фіксується відхилення між
сформованими очікуваннями клієнтів відносно якості
послуги та їх сприйняттям у процесі споживання по�
слуги. Відхилення п'ятого рівня є функцією відхилень
попередніх чотирьох рівнів і інтегрально включає їх в
себе.

П'ятиступенева модель якості розроблена для зви�
чайних послуг і не враховує специфічних особливостей
туризму, зокрема, комплексності туристичних послуг.
У сфері туристичного бізнесу реалізація послуг почи�
нається з офісу, в якому клієнт вибирає маршрут і купує
путівку, і з цієї миті починають діяти критерії оцінки
якості. Наступною сферою реалізації турпослуг є
підприємство, працівники якого здійснюють переміщен�
ня туристів. Після цього в реалізацію туристичних по�
слуг послідовно вступають сфери розміщення туристів
та харчування.

У запропонованій методиці такі переваги не знайш�
ли свого віддзеркалення. Її аналіз показує, що, не змен�
шуючи значення розглянутих методик, необхідне їх де�
яке доопрацювання для ефективнішого використання в
системі маркетингового управління в туристичній сфері.
Запропонована нами п'ятиступенева модель оцінки
якості туристичного продукту припускає наступні зміни
існуючих методик.

1. Залишаючи п'ять показників оцінки якості та�
кими, як вони наведені в методиці SERVQUAL, необ�
хідно враховувати сферу реалізації туристичних по�
слуг.

2. При визначенні загального коефіцієнта якості
послуги у формулу необхідно ввести вагові коефіцієн�
ти значення показників. Вагові коефіцієнти впродовж
часу не залишаються постійними. При роботі з різними
цільовими споживачами ці коефіцієнти гнучко коригу�
ються, враховуючи прихильності і очікування потен�
ційних клієнтів.

3. Необхідно оцінювати відхилення фактичної
якості від очікуваної не у вигляді різниці, а у вигляді
відношення фактичної якості до очікуваної. У резуль�
таті цього переглядається система кількісної оцінки
якості турпослуг.

Запропонована методика оцінки передбачає сис�
тему показників, які окрім п'яти наведених критеріїв
(матеріальність, надійність, відчутність, перекон�
ливість і співчуття), враховують сфери реалізації по�
слуги. При цьому суворо обмовляється доцільність
такої зміни методики SERVQUAL тільки для сфери
туризму.

Показники оцінки туристичних послуг з часом мо�
жуть змінюватися залежно від тенденцій розвитку ту�
ризму.

Методика оцінки якості туристичних продуктів при�
пускає реалізацію наступних етапів:

1) збір початкової інформації шляхом анкетування
клієнтів туристичних послуг;

2) обробка результатів анкет;

3) визначення інтегрального значення якості турис�
тичних послуг та меж змін.

Визначення інтегрального показника значення
якості туристичних послуг може здійснюватися по на�
ступних варіантах.

Варіант А. Визначення якості послуг туристичних
підприємств по всіх групах показників оцінки,

Розрахунок робиться за наступною формулою:
Фактична якістьвизначається за формулою:

Кфакт = 

де i=(l, n) — кількість груп показників якості турис�
тичних послуг,

де j=(l, m) — кількість показників якості туристич�
них послуг у групах,

 i — коефіцієнти важливості груп показників якості,
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 = 1) за шкалою відліку від 5 (вища

якість) до 1 (нижча якість), а фактично досягнутий
рівень якості є найбільшим (Z

ф
 =5), тобто Z

ф
 = Z

max
, а Z0

= Z
min

, де Z
max

 та Z
min

 — це крайні значення показників
оцінки в прийнятій методиці. Як видно, Z

max
 =5, а Z

min
 =1.

Отже, для аналізу і прогнозування подальшого
розвитку туристичної фірми, виявлення її конкурент�
них переваг, потрібна методика оцінки якості. Необх�
ідно оцінювати не лише кінцевий результат, але й увесь
процес створення та поширення туристичних про�
дуктів. Виробництво та реалізація туристичних про�
дуктів являє сукупність таких процесів, як трансфер,
розміщення, ресторанне обслуговування і так далі. При
цьому вихід процесу трансферу є входом наступного
процесу розміщення, вихід процесу розміщення є вхо�
дом процесу ресторанного обслуговування і так далі.
Таким чином, найчастіше об'єктом дослідження є не
одиничний процес, а система взаємопов'язаних про�
цесів.

Методика оцінки якості туристичних продуктів при�
пускає реалізацію наступних етапів:

— збір початкової інформації шляхом анкетування
клієнтів туристичних підприємств;

— обробка результатів анкет, яка полягає в узагаль�
нені отриманих даних за показниками очікуваної якості
туристичних послуг, фактичної якості та за коефіцієн�
тами важливості групи показників;

— визначення інтегрального показника якості ту�
ристичної послуги і меж його зміни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України у світовий туристичний простір ви�

магає ефективного використання маркетингу міжнародних
туристичних послуг. Узгодження інтересів та заходів мар�
кетингу туристичних підприємств, підприємств індустрії ту�
ризму, їх об'єднань та державних установ і організацій дає
можливість ефективно розвивати сферу туризму, спільно
розробляти і просувати національний туристичний продукт,
забезпечити його конкурентоспроможність. Тому актуаль�
ним видається визначення особливостей маркетингу міжна�
родних туристичних підприємств на мікро� і макрорівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам використання маркетингу у сфері туризму

присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як:
А. Дурович, Ю. Забалдіна, Д. Ісмаєв, Ф. Котлер, П. Ланкар,
Т. Сокол, В. Фрайєр, Л. Шульгіна та ін. Проте, більшість з
них приділяють увагу діяльності підприємств на мікрорівні,
а макрорівень розглядається виключно як сфера діяльності
державних органів у напрямі регулювання діяльності
суб'єктів підприємництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є визначення особливостей

маркетингу міжнародних туристичних послуг на мікро� і
макрорівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробляючи стратегію маркетингу
міжнародних туристичних послуг, вітчизняні
підприємства повинні враховувати те, що ту�
ристів цікавить не окрема послуга чи продукт,
а сукупність туристичної пропозиції. Відпо�
відно до цього слід виділяти два різних підхо�
ди до маркетингу:

— мікромаркетинг — маркетинг, що реа�
лізується на рівні туристичних підприємств;

 — макромаркетинг — маркетинг, що ре�
алізується об'єднанням кількох різних
підприємств туристичної індустрії, тобто
відбувається координація їх маркетингової
діяльності.

Дослідження мікро� і макромаркетингу у
сфері туризму дало змогу встановити, що
мікромаркетинг розвивався паралельно з
традиційним маркетингом і предметом його
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розгляду є окремі туристичні підприємства і підприємства
туристичної індустрії; а макромаркетинг формує подальші
елементи самостійної теорії маркетингу міжнародних ту�
ристичних послуг і приймає до уваги особливості туристич�
ної продукції як такої, що колективно вироблена багатьма
підприємствами. Для її збуту підприємства спільно розроб�
ляють концепцію маркетингу. У 1971 р. Й. Кріппендорф
вперше підняв питання маркетингу різних туристичних сфер
або макромаркетингу. "Маркетинг туризму в певному сенсі
вийшов з економіки підприємств і отримав частково народ�
ногосподарські виміри" [1, с. 21]. Він поєднав маркетинг ту�
ризму з особливостями туристичного продукту як резуль�
тату колективного виробництва. Туристична подорож роз�
глядалася як самостійний, сукупний продукт, вироблений
підприємствами туристичної індустрії різних рівнів, для збу�
ту якого різні носії маркетингу у сфері туризму повинні роз�
робити спільну концепцію маркетингу.

Деякі вчені дуже звузили поняття макромаркетингу і
розглядають його як особливий вид маркетингу туризму для
державних і громадських організацій. Так, В. Дрьоге розрі�
зняє координований і некоординований маркетинг інсти�
туцій міжнародного туризму [2, с. 101], П. Рот наголошує
на галузевому маркетингу національних туристичних офісів
[3, с. 142], а Л. Шульгіна — на маркетингу державних органів
у сфері туризму [4, с. 34]. В американській літературі під
макромаркетингом туризму розуміють розгляд з точки зору
макроекономіки маркетингових процесів і структур і відпо�

Рис. 1. Мікромаркетинг міжнародних туристичних послуг
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відне втручання держави у ринкові процеси [5, с. 637]. На
думку Ф. Котлера, концепція макромаркетингу є "держав�
ною концепцією управління економікою на макрорівні" [6,
с. 35].

Носіями маркетингу міжнародних туристичних послуг
на мікрорівні виступають різні туристичні підприємства, які
незалежно одне від одного займаються плануванням заходів
маркетингу і спрямовують їх на одні й ті ж цільові групи
(рис. 1).

Реалізація механізму маркетингу міжнародних турис�
тичних послуг на мікрорівні передбачає: проведення мар�
кетингових досліджень, вибір стратегії маркетингу, завою�
вання запланованої частки ринку, розширення асортимен�
ту туристичних продуктів і послуг, забезпечення постійно�
го зростання конкурентоспроможності турпродуктів і тур�
послуг підприємств, ефективне використання інструментів
маркетингу, особливо у сфері просування, здійснення мар�
кетингового контролю та ін.

Модель макромаркетингу міжнародних туристичних
послуг доводить, що по відношенню до цільових груп необ�
хідна координація заходів, які виходять за внутрішні рамки
діяльності підприємства і мають по відношенню до туризму
самостійний вимір (рис. 2). На противагу мікромаркетингу,
де маркетинг застосовують у традиціях маркетингового ме�
неджменту і основним його параметром є, насамперед, внут�
рівиробничі фактори впливу діяльності туристичних
підприємств, макромаркетинг використовують лише тоді,
коли виробничі рішення спрямовано на один або кілька
зовнішніх напрямів.

Основною метою макромаркетингу міжнародних тури�
стичних послуг є розробка конкурентоспроможного націо�
нального туристичного продукту та його просування на
світовому туристичному ринку.

Носіями макромаркетингу у сфері туризму є, перш
за все, добровільні або установчі об'єднання різних ту�
ристичних підприємств чи підприємств туристичної
індустрії. Виходячи зі сфери їх діяльності, розрізняють
локальний, регіональний, національний та міжнародний
рівні.

На рівні державних установ неминучим є переплетення
маркетингу міжнародних туристичних послуг із завдання�
ми політики у сфері туризму. Останнім часом спостерігаєть�
ся все більший перехід від планування туристичної політи�
ки до маркетингової орієнтації у державній сфері. Як заз�
начає В. Фрайєр, туристична політика все частіше розгля�
дається як завдання маркетингу [7, с. 95].

Носіями маркетингу міжнародних туристичних послуг
на макрорівні є:

1) об'єднання підприємств з метою спільного виготов�
лення рекламних буклетів та проспектів, виставочних
стендів, здійснення маркетингу місць та ін. Це найнижчий
рівень макромаркетингу в туризмі;

2) регіональні туристичні організації, які перебирають
на себе функції макромаркетингу, наприклад регіональні
об'єднання підприємств готельного і ресторанного бізне�
су, туроператорів тощо, які співпрацюють з державними
органами у сфері туризму. Необхідність узгодження мар�
кетингової діяльності з нижчим і вищим рівнями призво�
дить до обмеження можливостей виконання їхніх функцій,
наприклад, визначення цільових груп, асортиментної по�
літики та ін.;

3) організації національного рівня мають схожу струк�
туру з регіональними, але з огляду на маркетинг міжнарод�

них туристичних послуг в їх діяльності спос�
терігається вертикальна і горизонтальна ко�
операція. Національні туристичні організації
займаються маркетинговим менеджментом на
міжнародному рівні. Відзначимо, що націо�
нальний рівень часто розглядається власне як
макрорівень [8, с. 102].

Практика діяльності підприємств турис�
тичної індустрії, їх об'єднань, регіональних та
національних організацій у сфері туризму
показує, що вони виконують різні функції
маркетингу залежно від типу організації [2,
с. 103].

Туристичні організації національного та
регіонального рівнів виконують наступні
функції:

 — проведення маркетингових дослід�
жень на національному рівні;

 — розробка маркетингових концепцій з
рекомендаціями щодо їх реалізації для підприємств;

 — правова та інвестиційна підтримка розвитку турис�
тичної інфраструктури;

 — консультаційні послуги з питань реалізації марке�
тингової концепції;

 — допомога в проведенні заходів у сфері реклами та
зв'язків із громадськістю;

 — створення позитивного іміджу країни, просування
країни як привабливого туристичного напряму для інозем�
них туристів.

4. Міжнародні організації, що існують як на недержав�
ному (IATA), так і на міжурядовому рівнях (ЮНВТО). Біль�
шість міжнародних туристичних організацій на перший план
висуває діяльність у сфері туристичної політики, а не мар�
кетингу.

На макрорівні реалізація механізму маркетингу міжна�
родних туристичних послуг передбачає:

— визначення пріоритетних видів національного тури�
стичного продукту;

 — здійснення заходів по активізації в'їзного туризму,
у т.ч. просуванню національного туристичного продукту;

 — сприяння сталому розвитку туризму;
 — реалізацію Концепції розвитку туризму і курортів в

Україні;
 — сприяння подальшому розвитку туристичного рин�

ку країни.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний стан розвитку в'їзного туризму в Україні, по�

силення конкуренції на світовому туристичному ринку виз�
начають особливості маркетингу міжнародних туристичних
послуг як на мікрорівні, так і на макрорівні. Комплексний
аналіз функціонування носіїв маркетингу на різних рівнях
показав, що між ними існує тісний зв'язок. Маркетингові
розробки державних установ є не директивою, а рекомен�
дацією, орієнтиром для підприємств, які на основі цього роз�
робляють свої концепції маркетингу. Спільні зусилля
підприємств, їх об'єднань, державних установ та організацій
у сфері туризму сприяють зростанню іноземних туристич�
них потоків, дають найбільший ефект у просуванні націо�
нального туристичного продукту.
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В умовах підтримки прикордонних регіонів на рин�
ку соціально�медичних послуг одним з актуальних пи�
тань є формування організаційно�економічного механ�
ізму управління їх транскордонної співпраці, що спро�
можний забезпечити як ефективність управління, так і
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств.
Механізм підтримки потрібно розглядати як складову
частину системи управління, що забезпечує дієвий вплив
на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності
об'єкту транскордонної співпраці. Причому, якщо мова
йде про внутрішні фактори управління підприємством,
слід використовувати поняття "механізму управління
підприємством", якщо про зовнішні — "механізму взає�
модії з іншими підприємствами і організаціями". Комп�
лексний і збалансований підхід до розв'язання соціаль�
но�медичних проблем як у масштабах країни, так і на
регіональному рівні має певною мірою забезпечити ме�
ханізм дерегулювання й підтримки суб'єктів соціально�
медичного підприємництва, який є сукупністю форм,
методів, засобів впливу на економічні відносини, що
склалися між суб'єктами та об'єктами відповідного ре�
гулювання у процесі визначення й реалізації мети.

За мету в даній статті поставлено побудувати ме�
ханізм економічного сприяння і підтримки українських
регіонів у транскордонному просторі.

 Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлені
такі завдання:

УДК 364.07

Н. С. Блажевська,
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— визначити основні принципи формування меха�
нізму державної підтримки соціально�медичного
підприємництва в транскордонному просторі;

— охарактеризувати основні елементи механізму
економічного сприяння і підтримки соціально�медично�
го підприємництва в транскордонному просторі;

— здійснити аналіз економічної підтримки регіонів
у соціально�медичному розвитку;

— побудувати механізм економічної підтримки ре�
гіонів у соціально�медичному розвитку.

Основними принципами формування механізму дер�
жавної підтримки соціально�медичного підприємницт�
ва в транскордонному просторі є такі:

— соціальна справедливість — забезпечення рівних
можливостей і спрощення умов для виявлення ініціати�
ви громадян, вільного доступу на отримання соціально�
медичного послуг, недопущення дискримінації прав і
свобод суб'єктів соціально�медичного підприємництва;

— забезпечення умов і захисту суб'єктів соціально�
медичної підприємницької діяльності — створення
сприятливих соціально�політичних, економічних, пра�
вових можливостей для реалізації інтересів підприємців
та забезпечення захисту їхніх майнових прав;

— урегулювання діяльності — створення гнучкої та
ефективної системи державного регулювання й інфрас�
труктури підтримки соціально�медичного підприємниц�
тва, механізму обліку і контролю;
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— ефективність — реалізація потен�
ційних можливостей соціально�медич�
ного підприємництва зі збільшення об�
сягів вітчизняних та іноземних інвес�
тицій, оновлення виробничого апарату,
нарощування обсягів наданих конкурен�
тоспроможних послуг.

Розв'язання макроекономічних зав�
дань, зміну середовища функціонуван�
ня суб'єктів соціально�медичного під�
приємництва, які до цього часу були ос�
новним напрямом і змістом реформ, по�
трібно в найкоротший строк доповни�
ти стимулюванням внутрішніх перетво�
рень на підприємствах (мікрорівень),
удосконаленням фінансового менедж�
менту [1]. Початкуючим і функціоную�
чим підприємствам (там, де це потрібно)
слід мати бізнес�плани на середньост�
рокову і довгострокову перспективи,
переходити на міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку. Цілі, пріорите�
ти і політику українських регіонів по�
трібно реалізувати за допомогою відпо�
відних методик, інструкцій, положень, нормативів, які
на основі єдності принципів їх підготовки становити�
муть реальний механізм управління економікою. Ме�
ханізм економічного сприяння повинен забезпечити
взаємодію підсистеми, яка управлятиме, та підсисте�
ми, якою управлятимуть. Тобто він повинен складати�
ся із сукупності конкретних форм і методів свідомого
впливу на економіку регіону. Однак механізм економ�
ічного сприяння і підтримки не може бути розрізне�
ним набором методик і розпоряджень, відірваним від
реальних завдань соціально�медичної сфери, які, у
свою чергу, визначаються не тільки державним зако�
нодавством, а й об'єктивними законами даного ринку,
у тому числі законом відповідності рівня розвитку соц�
іально�медичної інфраструктури та суспільства і соц�
іально�медичних потреб.

Основними елементами механізму економічного
сприяння і підтримки повинні бути господарюючі суб�
'єкти (організатори) і відносини, у які вони вступають з
приводу організації суспільного надання соціально�ме�
дичних послуг (або господарські відносини). Господа�
рюючі суб'єкти (соціально�медичні установи) повинні
мати достатню самостійність, це дасть їм змогу на ос�
нові визначення економічних інтересів проявляти
підприємницьку ініціативу, приймати відповідні рішен�
ня і здійснювати господарську діяльність, тобто реаль�
но брати участь у процесі організації соціально�медич�
ного ринку. Господарюючі суб'єкти повинні спиратись
у своїй діяльності на матеріальні фактори, які викону�
ють функцію економічних орієнтирів та важелів, носіїв
господарської інформації. До матеріальних факторів
господарювання повинні належати: засоби надання по�
слуг, обсяг і структура соціально�медичних послуг, про�
порції послуг обміну.

Діючі нині механізми утворення й розподілу доходу
в соціально�медичній сфері є результатом ринкового
реформування економіки країни та нової системи опо�
датковування доходів і прибутку підприємств. Першим
і основним джерелом отримання валового доходу в соц�
іально�медичній сфері має бути доход від реалізації соц�
іально�медичних послуг. Це джерело доходу повинно
виступати у формі виручки, вираженої в цінах реалізації
з урахуванням ПДВ. Інші джерела отримання доходу
соціально�медичними підприємствами повинні відігра�
вати допоміжну роль, але це не означає, що їх можна
ігнорувати. Початковим етапом розподілу валового до�
ходу повинно виступати його коригування (зменшення)
на суми, які по своїй суті не є доходами підприємства, і
на ті суми доходу, з яких уже сплачено податок на при�
буток.

Кожний регіон і територіальна громада зобов'язані
мати реалістичну програму дій із чітко визначеною ме�
тою і завданнями, розрахованими на власні ресурси [2].
Основні засоби самостійного розв'язання проблем те�
риторіального розвитку на державно�регіональному й
місцевому рівнях зображені на рис. 1. Зміцнення фінан�
сової бази регіонального рівня державної підтримки
соціально�медичних установ може здійснюватися за
рахунок таких основних джерел:

— цільових коштів з бюджетів відповідного рівня (не
менше 5 % дохідної частини відповідного бюджету);

— фінансової діяльності регіональних фондів під�
тримки соціально�медичних установ, у результаті чого
ця фінансова база матиме відсотки з наданих кредитів,
а також доходи від випуску й розміщення цінних па�
перів, у тому числі регіональних позик;

— дольової участі Українського фонду підтримки
соціально�медичних установ у фінансуванні регіональ�
них програм та інвестиційних проектів;

— іноземної допомоги, яка може здійснюватися в
різних формах.

Особливу увагу слід приділяти регулюванню і під�
тримці діяльності великих соціально�медичних комп�
лексів (обласних лікарень, пансіонатів, будинків для
літніх людей), щоб не допустити безконтрольного пере�
ходу права власності на заклади, на окремі структурні
підрозділи іноземним інвесторам�потенційним конкурен�
там, що є загрозою для економічної і соціально�медич�
ної безпеки держави. Ефективний контроль має бути
встановлено також над функціонуванням монополій в
медичній галузі. Залучення до цих секторів економіки
інвестиційних ресурсів доцільно здійснювати шляхом ре�
алізації за грошові кошти корпоративних прав. Слід по�
силити вимоги до правильного підбору транскордонних
контрагентів для зовнішньоекономічних угод, надійності
економічних зв'язків, діяльності фінансових посеред�
ників. В окрему (але пов'язану з усім процесом розвитку
ринку соціально�медичних послуг) групу необхідно вид�
ілити рекомендації щодо державної підтримки соціаль�
но�медичних установ державного і недержавного сек�
торів, які є учасниками соціально�медичних, у тому числі
транснаціональних, груп. Особливої важливості набуває
комплексне розв'язання цього питання у зв'язку з імові�
рним приєднанням України до зони вільної торгівлі з ЄС.

Головним змістом фінансової роботи в соціально�
медичному закладі має бути поєднання стратегії (інвес�
тиційної політики) і тактики (комплексного управління
поточними активами й поточними пасивами) з оцінкою
конкурентоспроможності та статутності підприємства.
Фінансовий аналіз діяльності соціально�медичного зак�
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Рис. 1. Засоби розв'язання проблем територіального розвитку
на державноRрегіональному й місцевому рівнях
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ладу слід здійснювати методом оцінювання фінансових
коефіцієнтів, які відображають фінансові пропозиції між
різними статтями звітності підприємств. Рекомендуєть�
ся посилити увагу до фінансової звітності транскордон�
них закладів як зв'язуючої ланки між підприємством та
його зовнішнім середовищем, фінансовими ринками,
особливо до блоку фінансового аналізу та балансу. По�
требує детального дослідження ситуація з погодженням
державних та місцевих пріоритетів щодо функціонуван�
ня соціально�медичної сфери в транскордонному регіоні,
становлення ринкових механізмів управління.

Вагомим компонентом транскордонного соціально�
медичного розвитку українських регіонів має бути па�
нуюча в суспільстві економічна система. Враховуючи ук�
раїнські реалії перехідного періоду, економічна систе�
ма неминуче повинна мати гібридну основу. Найвдалі�
ший симбіоз у соціальній медицині наступний: вільне
підприємництво, дерегуляція економічної діяльності ди�
рективними методами, вмонтована система індикатив�
ного планування та програмного узгодження в ринко�
вому середовищі інтересів держави, бізнесу, транскор�
донних регіонів, територіальних громад. Механізми
транскордонного розвитку ринку соціально�медичних
послуг повинні мати ринкову природу через:

— забезпечення верховенства права;
— гарантію економічних свобод;
— економічну рівність суб'єктів соціально�медично�

го підприємництва;
— досягнення принципу регіонального самофінан�

сування;
— об'єктивного впливу на перерозподільчі відноси�

ни через бюджетну систему;
— лінію на партнерство в реалізації регіонального

потенціалу;
— створення умов для конкуренції всіх форм і ме�

тодів власності.
Транскордонні фактори активізації економічного

зростання за своєю природою повинні мати загальносус�
пільне значення, оскільки впливають на ряд суттєвих чин�
ників: зростання реальної заробітної плати в сфері регі�
ону, збільшення можливостей споживання послуг,
приріст фінансування інвестицій в медицину. Пріоритет�
не значення в створенні ефективного механізму економ�
ічного сприяння і підтримки на регіональному рівні в соц�
іально�медичній сфері належить впорядкуванню бюд�
жетних відносин, формуванню стабільної дохідної бази,
розмежуванню повноважень між центром та регіонами,
а також державою і місцевим самоврядуванням, функці�
ональною градацією регіональних видатків, преференці�
ями в сфері економічного регулювання щодо розміщен�
ня місцевих замовлень та бюджетного підряду, розвитку
малого та середнього бізнесу, організації соціально�ме�
дичної інфраструктури та ін. Фінансові, організаційні та
економічні аспекти регіонального соціально�медичного
розвитку обов'язково мають бути забезпечені регламен�
туючими актами органів державної влади та місцевого са�
моврядування в регіонах. Обов'язковими принципами для
створення дієвого правового поля діяльності транскор�
донного управління в сфері є стабільність законодавства,
його обов'язковість для всіх суб'єктів права [4].

Концепція транскордонного соціально�медичного
розвитку має відповідати ідеї регіональної політики дер�
жави, формулювати мету та пріоритети на стратегічну
та тактичну перспективу, описувати основні економічні,
соціальні, екологічні та організаційні проблеми, а також
розкрити підходи до їх розв'язання. В основі концепції
транскордонного соціально�медичного розвитку має
бути необхідність вдосконалення:

— територіальних та галузевих пропорцій розвит�
ку народного господарства України;

— використання накопиченого соціального потен�
ціалу;

— задіяння регіональних факторів інтенсифікації
економічного зростання;

— використання трудових ресурсів;
— соціальної інфраструктури та системи оздоров�

лення;
— механізму ринкового регулювання економічної

діяльності;
— стимулювання інвестиційних соціально�медичних

пріоритетів у прикордонних регіонах.
Вдосконалення механізму економічної підтримки

регіонів у соціально�медичному розвитку можливо че�
рез побудову раціональної управлінської моделі. Ефек�
тивне моделювання регіонального управління дося�
гається при врахуванні наступних факторів: наявності
стабільної та надійної правової бази, знаходження еко�
номічного та фінансового інструментарію по реалізації
місцевих інтересів, ефективних організаційних струк�
тур, що сприяють через економічні важелі у вирішенні
назрілих соціально�економічних завдань соціально�ме�
дичного розвитку регіонів України. Розвиток прикор�
донних регіонів опосередковується тенденціями, пріо�
ритетами та факторами, що спричинюють поступ націо�
нальної економіки в цілому. При цьому важливо враху�
вати дію законів надання послуг, а також конкретні по�
літичні, економічні та соціальні умови, що впливають на
тактику та стратегію процесів реформування, зокрема:

— економічне самовизначення особи (пацієнта, хво�
рого), оскільки основою ринкової організації суспіль�
ного споживання є самостійність та активність людини;

— рівність економічних прав суб'єктів соціально�
медичного підприємництва та громадян, оскільки еко�
номічна конкуренція та поліукладність гарантують роз�
виток транскордонних регіонів;

— економічна свобода підприємця щодо обсягів,
асортименту партнерів та цін, а також позаекономічних
обмежень соціально�медичного бізнесу;

— наявність прозорих ринків праці, послуг та капі�
талу;

— об'єктивність та необхідність державного регу�
лювання як форми реалізації суспільних пріоритетів в
оздоровленні нації;

— соціальний захист як механізм перерозподілу
доходів та цивілізованого економічного зростання.

Регулювання з боку регіональної влади та місцево�
го самоврядування транскордонного соціально�медич�
ного розвитку регіонів має грунтуватись на наступних
засадах:

— бюджетне фінансування вітчизняних соціально�
медичних об'єктів;

— ринкові методи регулювання підприємництва,
визначення ставок регіональних податків та зборів;

— інвестиційна діяльність за рахунок власних або
акумульованих чи залучених коштів у стратегічні соці�
ально�медичні об'єкти.

Якщо розглядати чинну модель розподілу повнова�
жень у соціально�медичній сфері по вертикалі між трьо�
ма рівнями державного управління: вищими органами
державної влади (Верховна Рада України, Секретаріат
Президента України, Кабінет Міністрів), регіональними
органами (обласні та районні ради, обласні та районні ад�
міністрації, а також ради міст обласного підпорядкуван�
ня), органами місцевого самоврядування (сільські та
міські ради і їх виконавчі комітети), то в рамках розвитку
транскордонної співпраці, її необхідно оптимізувати де�
легуванням більшості повноважень на нижчі рівні.

Виходячи із вищеперелічених причин, для стимулю�
вання розвитку установ соціально�медичної сфери та
економічних передумов, що згадувались у параграфі,
пропонуємо механізм економічного сприяння і підтрим�
ки українських регіонів у транскордонному просторі
(див. рис. 2). До функції управління прикордонними ре�
гіонами за умов посилення зовнішньоекономічних
зв'язків соціально�медичних закладів України можна
віднести надання консультацій щодо стану ринку соці�
ально�медичних послуг, зокрема Польщі і Словаччини.
Тобто надавати такі консультації повинні професійні
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маркетологи�знавці соціально�медичної сфери на регіо�
нальному та національному рівнях. Також необхідним є
проведення крос�культурного аналізу, що передбачає
вивчення подібних і відмінних рис між споживачами із
двох або більше держав. Важливу увагу потрібно приділи�
ти сприянню в отриманні кредиту соціально�медичних
підприємств [3]. Реалізація цієї функції можна забезпе�
чити через співпрацю управлінських структур транскор�
донних регіонів, які представлятимуть у рамках зовніш�
ньоекономічних зв'язків соціально�медичні заклади Ук�
раїни з банками і кредитними спілками. Працівники уп�
равлінських структур транскордонних регіонів повинні
дати рекомендації банку чи кредитній спілці відносно
економічної платоспроможності підприємства, його при�
бутковості тощо. Крім цього, потрібно пролобіювати за�
конопроекти щодо підтримки соціально�медичних
підприємств, орієнтованих на транскордонну співпрацю
(експорт) в Україні, Польщі та Словаччині.

Звичайно, запропонований механізм дерегулюван�
ня й підтримки соціально�медичних установ слід пос�
тійно вдосконалювати відповідно до місцевих умов кон�
кретного регіону, як того вимагатимуть ринкові відно�
сини. Таким чином, процес становлення та розвитку

ринку соціально�медичних послуг України в рамках
транскордонної співпраці має певні соціально�еко�
номічні наслідки, які держава має враховувати у фор�
муванні й реалізації економічної і соціальної політики.
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Рис. 2. Механізм економічного сприяння і підтримки українських регіонів
у транскордонному просторі

Джерело: побудовано автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Вільні економічні зони вже досить тривалий про�
міжок часу є ефективним інструментом економічного
розвитку країни. Наразі Україна потребує стимулюван�
ня експортного виробництва, зростання валютних до�
ходів, поліпшення платіжного балансу та отримання
доступу до нових технологій. Одним із варіантів вирі�
шення цих проблем є створення вільних економічних зон
(ВЕЗ).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню ВЕЗ присвячені роботи багатьох ав�

торів. Серед закордонних вчених найбільш відомі на�
ступні: А. Базиль, Д. Гермідіс, М. Ісіхара, П. Райан, Т. Сі�
мадзакі. Серед російських вчених питання створення і
функціонування ВЕЗ вивчали О.Т. Богомолов, А.Н. Би�
ков, Н.П. Гусаков, Б.Г. Дякін. Серед вітчизняних вчених
питаннями, які пов'язані з ВЕЗ, займаються Н.А. Зотова,
Є.М. Кожокін, Ю.С. Степанов, Н.П. Шмельов та Я.С. Дру�
зік. Серед невирішених питань, що стосуються ВЕЗ, ос�
новним є оптимальний вибір правильного типу ВЕЗ для
певної держави і певної території.

ЗАГАЛЬНА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз світової практики ство�

рення ВЕЗ та можливість застосування на території
України міжнародного досвіду. Основними завданнями
є розгляд теоретичних основ функціонування ВЕЗ, роз�
гляд основних типів ВЕЗ в США і Китаї, аналіз можли�
вості використання досвіду цих держав в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Офіційно визнане поняття ВЕЗ відображено в до�

кументах Міжнародної конвенції по спрощенню і гар�
монізації митних процедур (Кіото, травень 1973 р.): "Під
вільною економічною зоною варто розуміти частину
території однієї держави, на якій завезені товари зви�
чайно розглядаються як товари, що знаходяться за ме�
жами митної території по відношенню до права імпор�
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ту і відповідним податкам, і не піддаються звичайному
митному контролю" [1].

Але найбільш поширене тлумачення зон — це їх трак�
тування як "території, де введенням безмитного митно�
го режиму, а також за допомогою інших економічних та
адміністративно�правових заходів здійснюється стиму�
лювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення
іноземного капіталу та ноу�хау" [2]. Перша вільна еко�
номічна зона в світі у сучасному вигляді була створена 1
січня 1970 року у Південній Кореї для підвищення темпів
економічного розвитку. ВЕЗ успішно функціонують по
всьому світу і є невід'ємною частиною економіки багать�
ох країн. Тому їх функціонування стає предметом бага�
тьох досліджень і ведеться постійний пошук способів
поліпшити принципи створення і роботи ВЕЗ.

В Україні, згідно із законодавством, вільна економ�
ічна зона "являє собою частину території України, на
якій встановлюються і діють спеціальний правовий ре�
жим економічної діяльності та порядок застосування і
дії законодавства України" [3].

ВЕЗ одержали дуже широке поширення в багатьох
країнах. Вчені виділяють такі типи ВЕЗ: митні зони; без�
митні торгові зони; митні вільні зони; зони вільної
торгівлі; зовнішньоторговельні зони; підприємницькі
зони; зони техніко�економічного розвитку; зони роз�
витку нової і високої технології; науково�промислові
парки; експортно�виробничі зони; вільні промислові
зони; офшорні центри; вільні банківські зони; туристичні
центри й ін. Їх класифікація представлена на рисунку 1.

Зони вільної торгівлі (ЗВТ). Вони являють собою об�
межені ділянки території, у межах якої встановлено
пільговий режим господарської, у т.ч. зовнішньоекономі�
чної діяльності. Виникли ще в XVII—XVIII ст. Їх функції
зводяться до ввозу, збереженню, сортуванню, упакуван�
ню і перевалці товарів. Іноді допускається незначна об�
робка іноземних товарів з метою їхнього подальшого ре�
експорту. До числа зон вільної торгівлі можна віднести
магазини "дьюті фрі" в міжнародних аеропортах і вільні
гавані (порти) з пільговим торговим режимом. Прикладом
ЗВТ в Україні є аеропорт Києва чи Донецька.
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Експортно�виробничі або промислово�виробничі
зони. Вони виникли в результаті еволюції торговельних
зон, коли в них стали ввозити не тільки товари, але й
капітал, займатися не тільки торгівлею, але і виробни�
чою діяльністю. Промислово�виробничі зони створю�
ються на території зі спеціальним митним режимом, де
виробляється експортна продукція чи продукція для за�
міщення імпорту. Ці зони користуються істотними по�
датковими та фінансовими пільгами. Найбільше вони
поширені у так званих "нових індустріальних країнах",
таких як Аргентина, Бразилія, Мексика.

Науково�промислові парки або техніко�впроваджу�
вальні зони. Виникли в 70—80�і рр. XX ст. У них концен�
труються національні та закордонні дослідні, проектні,
науково�виробничі фірми, які користуються єдиною си�
стемою податкових і фінансових пільг. Найбільше чис�
ло таких зон функціонує в США (технопарки), Японії
(технополіси), Китаї (зони розвитку нової і високої тех�
нології). У них організовується розробка і випуск кон�
курентоспроможної наукомісткої продукції. Найвідо�
мішим науково�промисловим парком є "Кремнієва до�
лина" ("Силіконова долина") у США.

Сервісні зони являють собою території з пільговим ре�
жимом підприємницької діяльності для фірм, що надають
різні фінансово�економічні, страхові та інші послуги. До
числа сервісних зон відносяться офшорні зони та податкові
гавані. Вони залучають підприємців сприятливим валютно�
фінансовим, фіскальним режимом, високим рівнем банкі�
вської і комерційної таємниці, лояльністю державного ре�
гулювання. У цих зонах концентрується банківський, стра�
ховий бізнес, через них здійснюються експортно�імпортні
операції, операції з нерухомістю, трастова і консалтингова
діяльність. Зазвичай офшорні зони розповсюджені у неве�
ликих острівних країнах, таких як Кіпр, Багамські острови,
Науру. Проте вони також з успіхом функціонують у таких
розвинених країнах, як Сінгапур, Китай, Ірландія, Бахрейн.

ВЕЗ екстравертивного типу орієнтовані на зовнішній
ринок. Експорт складає від 75 до 90% усієї виробленої в

цій зоні продукції. ВЕЗ інтровертивного
типу інтегровані в національну економіку.

Сьогодні в Україні поняття "вільна еко�
номічна зона" дискредитоване і асоціюєть�
ся у більшості громадян, як правило, з ко�
рупцією і втраченими бюджетними кошта�
ми. Подібне дійсно має місце, хоча є прикла�
ди і досить успішних проектів, які дозволи�
ли залучити інвестиції у високотехнологічні
виробництва і створити робочі місця. Через
негативний відтінок будь�які ініціативи з
впровадження спеціальних режимів еконо�
мічної діяльності намагаються представля�
ти окремо від закону про ВЕЗ (Закон Украї�
ни "Про загальні засади створення і функц�
іонування спеціальних (вільних) економіч�
них зон" від 13 жовтня 1992 року). Зокрема,
Закон України "Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних
парків" [4] жодного разу не посилається на
нього (і взагалі не згадує про ВЕЗ), хоча тех�

нопарки є одним з найбільш поширених видів ВЕЗ.
На даний момент в Україні функціонують 10 ВЕЗ.

Вони створені на різний термін функціонування та для
досягнення різної мети. Це "Азов" (м. Маріуполь), "До�
нецьк", "Закарпаття", "Курортополіс Трускавець"
(Львівська область), "Миколаїв" (Миколаївська об�
ласть), "Порто�франко" (м. Одеса), "Порт Крим" (Ав�
тономна Республіка Крим), "Рені" (Одеська область),
"Славутич" (Київська область), "Яворів" (Львівська об�
ласть). Роки створення та роки, у які ВЕЗ мають бути
ліквідовані, показані на рисунку 2.

Для вирішення проблем, які пов'язані зі створенням
та функціонуванням ВЕЗ, доцільним є запозичення дос�
віду країн, в яких ВЕЗ успішно функціонують, і його
адаптація до українських реалій. В якості прикладу роз�
глянемо ВЕЗ, що функціонують у найбільших економі�
ках світу — США та Китаї.

У США основними являються три типи ВЕЗ: зони зов�
нішньої торгівлі, підприємницькі зони і технологічні пар�
ки. Схематично типи ВЕЗ у США показані на рис. 3.

Зони зовнішньої торгівлі надають широкий спектр
послуг. У них завозиться товар, який не тільки скла�
дується, сортується і упаковується. Тут його можна за�
ново переробити, здійснити зборку певних видів про�
дукції з компонентів місцевого або іноземного вироб�
ництва або навіть створити окремі види виробництв на
базі продукції, що надходить в зону або створюється в
ній. Зазвичай передумовами їх організації є вигідне гео�
графічне положення (близькість до міжнародних транс�
портних артерій, великим промисловим центрам, райо�
нам прикордонної торгівлі і т.д.) і наявність розвиненої
інфраструктури (під'їзні шляхи, складські приміщення,
вантажні термінали, вантажно�розвантажувальна тех�
ніка, стійке електро� , водо� та теплопостачання). Тому,
як правило, їх розміщують в портах і аеропортах або
поблизу них. Функціонування зон зовнішньої торгівлі
відстежується Митною службою США та Комітетом по
зонах зовнішньої торгівлі.

Згідно з існуючим американським законодавством,
зони зовнішньої торгівлі, що діють на території країни,
підрозділяються на зони загального призначення і спе�
ціалізовані субзони.

Перші торгові зони загального призначення були
створені в США у середині 30�х років минулого сторіччя
і розташовувалися у великих портах — Нью�Йорку, Но�
вому Орлеані, Сан�Франциско, Лос�Анджелесі та Сіетлі.

Спеціалізовані зони (субзони) організовуються в
інтересах окремих, зазвичай великих, компаній, діяль�
ність яких виходить за рамки зон загального призначен�
ня. Вони створюються з метою розвитку експортного
потенціалу, налагодження імпортозамінних вироб�
ництв. Спеціалізовані зони технічно є частиною зон за�
гального призначення, але територіально розміщують�Рис. 2. Термін дії вільних економічних зон в Україні

Рис. 1. Класифікація вільних економічних зон
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ся за їх межами, а іноді навіть на великій відстані
від них. Перші спеціалізовані зони були створені
в 1952 р.

До теперішнього часу зони зовнішньої
торгівлі, чисельність яких становить вже більше
220, практично охопили всю територію країни —
вони створені в 48 штатах.

До підприємницьких зон відносяться такі, які
безпосередньо не пов'язані з обслуговуванням
зовнішньої торгівлі. Початкове поняття вільної
зони тут розмивається, оскільки митні пільги
відходять на другий план або взагалі відсутні, а основ�
ну роль відіграють різні податкові, фінансові та адміні�
стративні стимули.

Підприємницькі зони (ПЗ) виникли в США як по�
родження неоконсервативного варіанту регіональної
політики, спрямованої на пожвавлення дрібного і серед�
нього бізнесу в економічно депресивних районах шля�
хом надання підприємцям більшої свободи діяльності та
значних фінансових пільг.

За юридичним статусом підприємницькі зони в США
поділяються на три типи — федеральні, штатні і місцеві,
кожен з яких створюється рішенням урядових органів
на федеральному, штатному і місцевому рівнях. Перша
підприємницька зона, що знаходиться під юрисдикцією
штату, була організована у Флориді в 1980 р.

Для отримання статусу підприємницької зони рай�
он, що виділяється для цих цілей, повинен відповідати
ряду вимог, найбільш важливі з яких такі:

— більше 70% жителів даного району повинні мати
особистий або сімейний дохід нижче 80% середнього до�
ходу жителів даного міста чи всієї країни;

— рівень безробіття в цьому районі має значно пере�
вищувати її середній рівень по всьому місту або всій країні.

Всього близько 1500 підприємницьких зон всіх рівнів
діють в 700 містах, приміських і сільських районах США.
Їх швидке поширення пояснюється вже згадуваними
економічними та іншими пільгами, які надаються аме�
риканським компаніям, що діють на їх території. Ос�
кільки розвиток виробництва і скорочення безробіття є
двома основними цілями державних програм ПЗ всіх
рівнів, то федеральна, штатна і місцева влада надають
їм усіляке сприяння в досягненні поставлених завдань.

Технологічні парки (техніко�впроваджувальні зони)
заявили про себе як про нову ефективну форми інтеграції
науки і виробництва, як про місце розгортання інновац�
ійної діяльності і створення венчурних (ризикових) фірм,
зайнятих розробкою нових технологій. Зазвичай вони
представляють собою територіально згруповану су�
купність наукових лабораторій і виробничих приміщень,
наданих на пільгових умовах в оренду венчурним фірмам,
зайнятим комерційним освоєнням перспективних науко�
вих та технологічних нововведень та ідей.

У США існують два типи технопарків: ті, що виник�
ли спонтанно, з ініціативи окремих осіб або приватних
організацій, і ті, що створювалися за вказівкою влади
окремих штатів.

До першого типу відносяться такі технологічні пар�
ки, як Силіконова долина в м. Санта�Клара (Каліфорнія),
технопарк "Бостонська дорога 128", а також Парк�Три�
кутник Північної Кароліни, створений в центрі району,
де розташовуються три університети: Дюка, Північної
Кароліни і Університет штату Північна Кароліна.

 На сьогоднішній день в США налічується 150 тех�
нопарків (більше 30% їх загальносвітової чисельності).
Ці парки є, як правило, власністю на пайових засадах
університету, місцевого муніципалітету, акціонерних
товариств і асоціацій. Деякі з них функціонують на при�
бутковій основі, інші є безприбутковими організаціями.

 Їм властива одна характерна риса — надання до�
помоги на пільгових умовах венчурним компаніям, ок�
ремим винахідникам і вченим, які розробляють нові види
продукції і технологій. Ще одна характерна риса діяль�
ності технопарків — його співпраця з промисловими

компаніями. Основною перевагою цієї співпраці для
промислових компаній є доступ до університетських
ресурсів, можливість залучати до роботи викладацький
склад, найбільш здібних студентів і аспірантів, корис�
туватися бібліотекою і т.д.

Про роль, яку відіграють технопарки в економіці
США, свідчить той факт, що "Силіконова долина", яка
вважається центром високотехнологічної індустрії, за�
безпечує одну п'яту світового виробництва комп'ютер�
ної та обчислювальної техніки. Технопарки активно
сприяють підвищенню наукоємності американських то�
варів, що збільшує конкурентоспроможність продукції
США на світовому ринку.

Розглядаючи проблему розвитку технопарків і ВЕЗ,
необхідно розглянути досвід Китаю. Типи ВЕЗ у Китаї
представлені на рис. 4.

На початку 1984 року в якості одного з етапів про�
ведення політики "відкритих дверей" уряд Китаю вирі�
шив заснувати на прибережних територіях зони техні�
ко�економічного розвитку (ЗТЕР). З 1984 по 1988 рр., у
містах з'явилося 14 ЗТЕР. У 1992 і 1993 рр. було утворе�
но ще 18 національних ЗТЕР. З 2000 по 2002 рр. Дер�
жавна Рада ухвалила рішення про створення третьої
групи зон.

Державні ЗТЕР — це відносно невеликі ділянки те�
риторії, виділені в межах відкритих міст, у тому числі і
тих, що розташовані на узбережжі. Виконуючи роль
"вікон і баз" відкритої економіки, "магніту" для залу�
чення капіталу, a також стимулу розширення експор�
ту, високотехнологічного розвитку і сприяння регіо�
нальної економіки, вони стають потужним рушієм роз�
витку регіональної економіки і відіграють важливу роль
у вдосконаленні економіки і структури промисловості
регіону. ЗТЕР мають великі досягнення і стають при�
вабливими об'єктами для іноземних інвестицій, а також
основним потенціалом розвитку експорту.

Створені за постановою Державної Ради, Зони
вільної торгівлі (ЗВТ) являють собою економічні тери�
торії, що знаходяться під особливим митним контролем
і розглядаються як база залучення іноземних інвестицій
і здійснення експортної торгівлі. Торгівля товарами ек�
спортної переробки завжди була і залишається дуже
важливою ланкою економічного розвитку Китаю. Зараз
в Китаї 15 зон вільної торгівлі, розташованих на тери�
торії основних портів або поблизу них і забезпечених
засобами експортно�імпортної діяльності.

Кожна ЗВТ, як правило, являє собою територію в 6—
10 кв. км, що дозволяє вести багато видів економічної
діяльності, такі як зберігання товарів, валютні операції,
маркетинг, торгівля і експортна переробка. На території
ЗВТ зазвичай проводяться такі прості операції, як кла�
сифікаційне тарифне керівництво, погрузка запасних
частин, складування, пакування та брендування.

Зони розвитку високотехнологічного виробництва
(ЗРВВ) грунтуються на інтенсивних видах інформаційної
технології і відкритості операційного середовища і в ос�
новному залежать від власної наукової та технічної бази
Китаю, його економічного потенціалу. Вони є концент�
рованими зонами, створеними з метою максимального
перенесення наукових і технічних досягнень в область
практичної виробничої озброєності через доступну в
місцевих умовах функціональну і фізичну оптимізацію з
орієнтиром на місцеві та закордонні ринки, а також на

Вільні економічні зони США 
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Рис. 3. Типи вільних економічних зон у США
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розвиток китайської наукомісткої індустрії. Підприєм�
ства цих зон можуть мати податкові й певні митні пільги,
що встановлюються в КНР. Створення Зон Високих тех�
нологій почалося в 1988 році. На сьогоднішній момент в
КНР налічується близько 53 зон розвитку високотехно�
логічного виробництва державного рівня. Однак слід
звернути увагу на те, що існують також зони провінційно�
го рівня — так звані науково�технічні парки. Вони ство�
рюються на позабюджетні гроші, дуже часто із залучен�
ням цільових іноземних інвестицій. Найчастіше донора�
ми для створення таких парків виступають іноземні ки�
тайці (хуацяо) або урядові та підприємницькі кола країн
з високим відсотком етнічних китайців: Сінгапур, Таї�
ланд, Бірма, Індонезія і т.п.

Особливий тип зон, зона прикордонного економіч�
ного співробітництва, створена на північному сході.
ЗПЕС розвивають прикордонну торгівлю для прикор�
донних відкритих міст і здійснюють обробку товарів для
реекспорту. Відкритість зовнішньому світу з прикордон�
них областях центрального та західного Китаю — це
важлива політична складова в розвитку торгівлі, еко�
номіки і встановлення добрих відносин з сусідніми краї�
нами. Ця складова відіграє позитивну роль у розвитку
економіки в областях проживання національних мен�
шин.

У квітні 2000 р. Державна Рада КНР схвалила ство�
рення зон експортної обробки (ЗЕО) в 15 містах. Цей
вид зон являє собою особливо обмежену територію, що
знаходиться під митним контролем. Вони обмежені те�
риторією в 2—3 кв. км, виділених, як правило, у межах
існуючої зони розвитку (зазвичай в межах ЗТЕР).

ЗЕО забезпечує менше втручання бюрократії у
здійснення експортної обробки, оскільки товари мо�
жуть ввозитися в ці зони без супроводу формальними
деклараціями і без оплати мит на товари, які підготов�
лені для реекспорту.

Згідно з роз'ясненням Китайської Асоціації ЗР, ЗЕО
створюється як особливо обмежена територія, що зна�
ходиться під наглядом митних органів і являє собою
один з важливих кроків, які здійснює Китай у напрямі
розширення його участі в міжнародному ринку і подаль�
шої відкритості його ринку зовнішнього світу. На сьо�
годнішній момент в Китаї існує 15 ЗЕО.

Центральний Уряд КНР заснував ці невеликі тери�
торії як абсолютно ізольовані ділянки, що перебувають
під цілодобовим контролем митниці, для проведення ек�
спортних операцій і придушення нелегального прода�
жу безмитного сировинного імпорту. У цих зонах доз�
волені лише процедури, пов'язані з експортною оброб�
кою, із зберіганням товарів, потрібними процедурами
їх обробки на підприємствах зони, і з вантажними пе�
ревезеннями. Вузька мета, поставлена перед ЗЕО, доз�
воляє Китаю надавати такі заходи заохочення компан�
іям, що займаються експортною обробкою, які недо�
ступні ні ЗВТ, ні автономно працюючим підприємствам,

які користуються пільгами при сплаті мит�
них зборів.

Хоча КНР визначає ЗЕО як "закриті те�
риторії", це означає лише те, що ЗЕО фізич�
но відділені від решти території економічно�
го розвитку, в якій вони знаходяться. Всі
товари, весь штат працівників і транспорт по�
винні підлягати огляду при появі в зоні і за�
лишення її. Ніхто з персоналу не може про�
живати на території ЗЕО. Для іноземних же
інвестицій ЗЕО юридично і практично
відкриті.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши позитивний досвід

США та Китаю, можна зробити висновки,
що ВЕЗ необхідно створювати у тих районах,
де існують певні умови для цього і, перш за
все, є потрібність у цих ВЕЗ. Створення ВЕЗ

в Україні є дуже перспективним і за умови правильного
підходу до цього питання дозволить розв'язати багато
проблем, таких як безробіття, застарілість обладнання
на виробництві, відставання у технологіях. Пристосу�
вання досвіду США та Китаю до українських реалій
дозволить створити ефективну систему ВЕЗ на території
України та сприяти подальшому розвитку як окремих
міст та територій, так і економіки загалом. Слушно буде
створити декілька нових зон на території України, на�
приклад у Автономній Республіці Крим, щоб активізу�
вати розвиток туристичної індустрії у цьому районі,
який має усі передумови для того, щоб стати досить
відомим і прибутковим курортом. Також вільні еко�
номічні зони можна створити на територіях Запорізь�
кої та Дніпропетровської областей, діяльність яких буде
спрямована на вдосконалення промисловості цих обла�
стей та вироблення більш конкурентної продукції на
експорт. Необхідним є доопрацювання законодавчої
бази України щодо ВЕЗ та створення ефективної сис�
теми контролю за їхньою діяльністю з метою недопу�
щення корупції у цих зонах та нецільового витрачання
бюджетних коштів. Ця система контролю дозволить
отримувати максимальний ефект від ВЕЗ та залучити до
них більше інвестицій, насамперед закордонних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посткризового відновлення економіки,

актуальним питанням є вивчення шляхів активізації еко�
номічного розвитку. Податкове регулювання, в рамках
фіскально�бюджетної політики, є тим інструментом,
виважене використання якого справляє помітний вплив
на ефективність окремо взятого підприємства та дина�
міку розвитку економіки в цілому. Ще П. Самюельсон
та В. Нордгауз, підкреслюючи можливості використан�
ня податкових ставок у цьому контексті, зазначали:
"Зміну ставок оподаткування можна застосувати і для
стимулювання економіки, і для її стримування" [7, с.
391].

Податкове стимулювання інноваційної діяльності
включає в себе комплекс різноманітних податкових
інструментів чи заходів, які вбудовуються в уже існу�
ючі податкові законодавства. Інноваційна модель фор�
мується на концепції інноваційної політики, яка
підкріплена низкою податкових інструментів та суттє�
во зменшує розрив у рівнях економічного і соціального
розвитку між країнами та регіонами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
В Україні питання регулювання державної іннова�

ційної політики та провадження відповідних податко�
вих заходів щодо її стимулювання висвітлюється у пра�
цях таких вітчизняних науковців, як А.С. Гальчинський,
О.Д. Данілов, І.О. Лютий, С.В. Онишко, В.М. Федосов,
С.І. Юрій тощо.

Так, вітчизняний економіст, професор І. Лютий: заз�
начає: у період кризи основним завданням уряду є сти�
мулювання інвестиційної активності підприємців і на�
селення, створення сприятливих умов для зародження
нового бізнесу й активізації грошових доходів через
фінансово�кредитний ринок [4, с. 18—19]. Переважна
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більшість економістів сходяться на думці, що саме інве�
стиції в інновації мають забезпечити економічний роз�
виток країни, а податки як джерело вивільнення інвес�
тиційних ресурсів лежать у площині фіскально�бюджет�
ної політики уряду.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На нашу думку, важливими є питання, пов'язані з

вивченням насамперед закордонного досвіду податко�
вого навантаження у сфері регулювання інноваційних
процесів і перспектив його застосування в Україні, які
й досі залишаються невисвітленими і вимагають подаль�
шого аналізу та досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У різних країнах використовуються певні форми

підтримки наукових досліджень і розробок, такі як зни�
ження ставок податку, тарифні й нетарифні бар'єри,
державні закупівлі, позики і субсидії. Непрямі методи
спрямовані на створення сприятливого інноваційного
клімату і стимулювання новаторства — податкові та
кредитні пільги, страхування інноваційних ризиків.

У даний час структура оподаткування в країнах�чле�
нах ЄС характеризується значним ступенем уніфікації:
податкові системи всіх країн�членів ЄС застосовують
такі види податків, як податок на прибуток, прибутко�
вий податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, соціальні
податки.

 Такі елементи податкової системи, як порядок роз�
рахунку і сплати податків, податкові пільги, система
контролю за платниками податків з боку податкових
органів, багато в чому також є ідентичними.

Зокрема, у країнах�членах ЄС податок на прибуток
юридичних осіб обчислюється за календарний рік або
відповідний фінансовий рік, встановлений в засновниць�
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ких документах компанії. Об'єктом оподатку�
вання в більшості країн�членів ЄС є прибуток,
одержаний компанією від діяльності у всьо�
му світі. Загальним моментом у порядку стя�
гування податку на прибуток в країнах�чле�
нах ЄС є також наявність інвестиційних пільг
по податку на прибуток. Дані пільги, як пра�
вило, надаються у вигляді права на прискоре�
ну амортизацію об'єктів основних засобів або
можливості використання компаніями подат�
кового вирахування на суму витрат, понесе�
них при здійсненні науково�дослідної або
інноваційної діяльності.

Податкові важелі впливу на динаміку
темпів інноваційного розвитку використову�
ються в європейських країнах порівняно не�
давно — протягом останніх 20 років. До 2007
р. дані заходи стимулювання застосовували
вже 15 країн ЄС [3, c. 54—67]. Однак не у всіх
європейських країнах податкові важелі пере�
творилися на ключовий інструмент державної
науково�технологічної політики. У ряді країн
(Іспанія, Португалія) вони традиційно домі�
нують серед заходів стимулювання інновац�
ійного розвитку на підприємствах, в інших
(Італія, Бельгія, Ірландія) ставлення до їх ви�
користання досить прохолодне і на перший
план висуваються різні прямі види допомоги
держави. Досить стримано до їх застосуван�
ня відносяться в таких країнах, як Німеччи�
на, Швеція, Фінляндія, які, тим не менш,
відрізняються високим ступенем активності
підприємств у сфері інноваційного розвитку.
Для цих країн заходи зі спеціального стимулювання
інноваційної та науково�технологічної діяльності
підприємств є вторинними порівняно із заходами загаль�
ної податкової політики. Зазвичай висувається наступ�
ний аргумент: вдосконалення загального податкового
режиму для підприємств веде до позитивної динаміки
підприємництва, що в свою чергу прямо відображаєть�
ся на їх діяльності в області інноваційного розвитку та
нововведень. Нарешті, є країни (Франція, Великобри�
танія), які практично однакову увагу приділяють роз�
витку механізмів як прямої, так і податкової допомоги
новаторам.

Тенденція зниження ставок податку на прибуток
підприємств (корпоративного податку) була помічена в
розвинених країнах ЄС і триває досі. У середньому в 27
країнах�членах ЄС ставки податків на прибуток знизи�
лися з 24,22% в 2007 році до 22,19% у 2012 р. (розміри
ставок податку з прибутку компаній в 2007 і 2012 рр., а
також її динаміку можна проаналізувати в табл. 1), при,
чому, особливо істотно — у Німеччині (з 38,36% до
30,00%) і в Італії (з 37,25% до 27,50%) [11].

Незважаючи на загальну тенденцію зниження ста�
вок корпоративного податку в розвинених країнах, у
цей же період у багатьох країнах відзначається пара�
докс одночасного зростання фактичних бюджетних
надходжень від цього податку. Цей парадокс пояс�
нюється тим, що з метою збереження і збільшення бюд�
жетних доходів, одночасно зі зниженням ставок при�
буткового податку, проводилося розширення бази опо�
даткування, у тому числі за рахунок скорочення низки
податкових пільг.

 Зміна податку на прибуток призводить до зміни
обсягу чистого прибутку, що залишається в розпоряд�
женні компанії і служить джерелом власних коштів для
розширення і розвитку фірми, у тому числі проведення
інноваційного розвитку. Тому, знижуючи суму подат�
ку на прибуток шляхом зниження його ставки, зменшен�
ня оподатковуваної бази, держава залишає в розпоряд�
женні компанії більший обсяг прибутку і тим самим
створює можливість для збільшення компанією витрат
на інноваційний розвиток. Однак далеко не факт, що

залишений в розпорядженні компанії прибуток буде
використаний саме таким чином. Щоб стимулювати саме
таке використання прибутку, держава, відображаючи
інтереси всього суспільства, зацікавленого в підвищенні
рівня та якості життя, розробляє спеціальні схеми сти�
мулювання інноваційних інвестицій, у тому числі вико�
ристовуючи податкові стимули.

Найнижчі ставки в ЄС застосовуються переважно у
країнах Центральної та Східної Європи внаслідок кон�
куренції — змагання країн за залучення капіталу через
формування максимального сприятливого податково�
го режиму. Водночас низька номінальна ставка подат�
ку на прибуток не означає автоматичного формування
найбільш конкурентоспроможного фіскального про�
стору. Конкурентоспроможність податкової системи
більше залежить від реальної ставки податку та від про�
стоти і прозорості його адміністрування (рис. 1).

Звичайно, деякі науковці основними цілеспрямова�
ними податковими стимулами інноваційного розвитку
вважають податкові знижки (вирахування з оподатко�
вуваного прибутку), податкові дослідні кредити і спец�
іальні режими амортизації [5, c. 53—79]. У таблиці 2 на�
ведені особливості досвіду країн, які застосовують у
тому чи іншому варіанті ці заходи податкового заохо�
чення інноваційного розвитку.

Податковий дослідний кредит, який дозволяє
фірмам віднімати з суми податку на прибуток частину
витрат на інноваційну діяльність, визначається процен�
тною ставкою податкового кредиту. Існують різно�
манітні механізми застосування цього вирахування в
різних країнах, але головні відмінності полягають у двох
складових — процентній ставці податкового кредиту та
базовому розмірі витрат фірми на інноваційний розви�
ток, який у свою чергу береться або в повному обсязі в
базовому році, або як приріст витрат на інновації по
відношенню до базового рівня витрат.

Другий тип коротко називають науково�дослідним
приросним податковим кредитом (R&D Tax Incremental
Credit), а перший — науково�дослідним повноцінним
податковим кредитом [5, c. 76—87]. У кожної з цих форм
є свої переваги і недоліки.

Таблиця 1. Динаміка розміру ставки податку на прибуток в деяких
країнах ЄС з 2007 по 2012 рік

Джерело: складено авторами за даними [11].

Країна 
Податок з 

прибутку компаній 
на 1.01.2007 р., % 

Податок з прибутку 
компаній на 

1.01.2012 р., % 

Зміни ставки 
податку  

за 5 років, % 
Німеччина 38,36 30,00 -27,87 
Італія 37,25 27,50 -35,45 
Мальта 35,00 35,00 0,00 
Бельгія 33,99 33,99 0,00 
Франція 33,33 33,33 0,00 
Іспанія 32,50 30,00 -8,33 
Великобританія 30,00 24,00 -25,00 
Люксембург 29,63 21,00 -41,09 
Данія 28,00 25,00 -12,00 
Швеція 28,00 26,30 -6,46 
Фінляндія 26,00 24,50 -6,12 
Нідерланди 25,50 25,00 -2,00 
Австрія 25,00 25,00 0,00 
Греція 25,00 20,00 -25,00 
Португалія 25,00 25,00 0,00 
Чеська республіка 24,00 19,00 -26,32 
Словенія 23,00 18,00 -27,78 
Естонія 22,00 21,00 -4,76 
Польща 19,00 19,00 0,00 
Словаччина 19,00 19,00 0,00 
Угорщина 16,00 19,00 18,75 
Румунія 16,00 16,00 0,00 
Латвія 15,00 15,00 0,00 
Литва 15,00 15,00 0,00 
Ірландія 12,50 12,50 0,00 
Болгарія 10,00 10,00 0,00 
Кіпр 10,00 10,00 0,00 
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Перевага податкового кредиту в повноцінній формі
— у тому, що вона є простішою і менш затратною в
оформленні. Великі компанії з великим обсягом видатків
на інноваційний розвиток віддають перевагу саме цій
формі податкового кредиту. Проте ця форма є дорож�
чою для держави, тому що заявки на податковий кре�
дит подають і ті компанії, які в будь�якому випадку
здійснювали б інноваційний розвиток. У цьому випадку
держава позбавляється частини своїх податкових до�
ходів марно, тому що просто частково відшкодовує ком�
паніям їх витрати на інноваційний розвиток.

Приросна форма краще відповідає меті власне сти�
мулювання інноваційного розвитку, вона заохочує
приріст витрат на інновації, але вона складніша в обчис�
ленні та оформленні як для підприємців, так і для дер�
жави, тому що існують проблеми з тим, як краще виб�

рати і визначити базовий рівень витрат на інно�
ваційний розвиток, по відношенню до якого
потім визначається приріст витрат, викликає
більше суперечок між компаніями та податко�
вими органами. Податковий кредит у цій формі
найбільш вигідний компаніям на тих стадіях
проектів, коли йде приріст витрат саме на інно�
вації.

 У Франції стимулювання науково�техноло�
гічної та інноваційної діяльності вже порівня�
но давно є важливим елементом державної пол�
ітики. У країні накопичено досить багатий
досвід у цій галузі, склався різноманітний арсе�
нал заходів, більшість з яких зарекомендували
себе як досить ефективні інструменти держав�
ного впливу на інноваційний розвиток.

Франція обрала шлях розвитку спеціальних
податкових важелів впливу, зберігаючи при цьо�
му досить складну та обтяжливу загальну по�
даткову систему. У результаті досить високі

ставки по ряду податків пом'якшуються всілякими відра�
хуваннями, знижками, пільгами, і кінцева оподаткову�
вана сума, за оцінками фінансових експертів, виявляєть�
ся досить часто навіть менше, ніж могла б бути в тій же
ситуації в країні з більш низькими податковими ставка�
ми. До сьогоднішнього дня в країні склався досить ба�
гатий арсенал спеціалізованих податкових важелів щодо
стимулювання розвитку інновацій (всього налічується
більше 20 різних податкових заходів), який зачіпає ве�
лике коло різноманітних економічних агентів (промис�
лові підприємства незалежно від їх розміру та сфери
діяльності, венчурні компанії, інвестиційні фонди, не�
комерційні науково�дослідні організації, приватні осо�
би тощо) [3, с. 112—113; 12].

Формування цього арсеналу відбувалося як за ра�
хунок традиційних для західних країн заходів, присто�

сованих до соціально�економічних
умов Франції, так і за рахунок ори�
гінальних національних інстру�
ментів.

Як показує світовий досвід,
основним видом податкових сти�
мулів для розвитку науково�інно�
ваційної діяльності на підпри�
ємстві виступають податкові піль�
ги. Залежно від елемента структу�
ри податку (об'єкта оподаткуван�
ня; податкової бази; податкового
періоду; податкової ставки; по�
рядку обчислення податку; поряд�
ку та строку сплати податку), на
зміну якого спрямована пільга, ви�
діляють: податкові знижки і по�
даткові кредити. Щодо процесу
стимулювання, то податкові зниж�
ки дозволяють фірмам, що інвес�
тують в науково�дослідні та досл�
ідницько�конструкторські роботи
(НДДКР), отримувати відрахуван�
ня з їх оподатковуваного доходу
у розмірі, що фактично перевищує
самі витрати на НДДКР [3, c. 214—
220]. Поняття "податковий кре�
дит" (tax credit) означає відраху�
вання в процентному співвід�
ношенні до витрат на НДДКР з
остаточних податкових зобов'я�
зань суб'єкта, який провів ці вит�
рати.

У Франції діє приросний по�
датковий кредит у розмірі 30% від
перших 100 млн євро, вкладених у
НДДКР. Передбачається і підви�
щена величина податкового креди�

Джерело: побудовано автором за даними [12].

Рис.1. Ставки податку на прибуток у країнах ЄС у 2012 році

Таблиця 2. Огляд основних податкових стимулів, які сприяють інноваційному
розвитку

Джерело: складено авторами за даними [9].
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ту в розмірі 50% для молодих французьких інновацій�
них компаній, які вперше зробили вкладення в НДДКР
[11].

Окрім простого зниження податку на прибуток
підприємств, у Франції активно впроваджують систему
податкової допомоги у вигляді податкового дослідно�
го кредиту, на який сьогодні припадає понад 80% від
загальної суми податкової допомоги, виділеної в країні
на розвиток інновацій та інноваційних розробок. В ос�
танні роки за масштабом фінансування податкового
дослідного кредиту Франція почала помітно виділяти�
ся серед країн організації економічного співробітницт�
ва і розвитку (ОЕСР) (табл. 3).

Французька влада завжди надавала велике значен�
ня податковому дослідному кредиту. Його механізм дії
постійно корегувався і вдосконалювався. З 2004—2008
рр. у Франції змінилася схема розрахунків податково�
го дослідного кредиту і почав застосовуватися комбі�
нований підхід. Одна частина асигнувань, що ви�
діляються по цій мірі, розраховується на основі
загальних щорічних витрат підприємства, що
спрямовуються в сферу інновацій, інша — на ос�
нові збільшення витрат фірми на інновації в по�
точному році порівняно з середньорічними вит�
ратами на ці цілі за попередні роки. З 2008 р. роз�
рахунок податкового дослідного кредиту зале�
жить тільки від обсягу коштів, що виділяються
підприємством на розвиток інновацій.

Податкові знижки на інновації для малого та
середнього бізнесу (МСБ) були введені у Вели�
кобританії в 2000 р., а в 2007 р. ця схема була по�
ширена і на великі компанії. За оцінками екс�
пертів, податкові знижки дозволяють знизити
витрати на інновації для малого та середнього
бізнесу максимум на 15,75%, а для великих ком�
паній — на 8,4%, компанії без прибутку можуть
отримати 24,50 фунт. ст. на кожні 100 фунт. ст.,
витрачених на інновації. У 2010—2011 рр. цією
схемою користувалися більше 6 тис. компаній, що
дало їм 670 млн фунт. ст. додаткових коштів [9].

Побічно податковий кредит дозволяє певною
мірою знизити загальне податкове навантаження і тя�
гар регулювання, зокрема, податкові знижки на інно�
вації для великих компаній були введені одночасно зі
збільшенням внесків до системи національного страху�
вання. Напряму податкові знижки приваблюють інозем�
ний капітал в інноваційну сферу і це одна з причин
найбільш високої частки іноземного капіталу в приват�
ному секторі.

Понад 70% опитаних компаній використовували схе�
му податкових знижок для великих компаній, а МСБ
(значна частина якого не має прибутку) — переважно
механізм прямого відшкодування витрат (рис. 2).

Оцінки ефективності розвитку національної іннова�
ційної системи Фінляндії і застосовуваного для її роз�
витку інструментарію представляють особливий інте�
рес, оскільки ця країна зуміла протиставити викликам,
з якими зіткнулася в останнє десятиліття ХХ століття,
активну й успішну інноваційну політику. Ця політика
стала відповіддю на втрату ринків колишнього СРСР.
Якби не її цілеспрямована реалізація, то криза, яка ви�
никла в країні в 1991—1993 рр., могла бути значно глиб�
ше і нанести значно більших збитків як національному
господарству країни, так і якості життя її громадян.
Більше того, досвід Фінляндії став предметом вивчення
економістів у ході поточної кризи як приклад успішно�
го державного антикризового менеджменту. До сере�
дини 2000�х рр. Фінляндія була одним з трьох лідерів
Європейського інноваційного рейтингу (European
Innovation Scoreboard) поряд зі Швецією та Швейцарією
[5, c. 126—132]. Це підсумок активної інноваційної пол�
ітики, яку ця країна проводила з початку 90�х років. Спе�
цифікою системи державного стимулювання інновацій�
ного розвитку у Фінляндії до останнього часу була

відсутність у ній методів податкового стимулювання. Як
і Німеччина, ця країна довгий час відмовлялася від зап�
ровадження податкових пільг у податкове законодав�
ство, оскільки цей крок зайве ускладнює податкові роз�
рахунки для приватного бізнесу.

Підтримка стратегічних галузей промисловості в
інших країнах Західної Європи здійснюється як на дер�
жавному, так і на міждержавному рівні.

Країни Західної Європи, щоб протистояти конку�
ренції, що загострилася з боку фірм із США, Японії та
інших економічно розвинених країн, об'єднують свої зу�
силля для підвищення науково�технічного та техноло�
гічного рівня національних компаній. Дослідницькі фон�
ди виділяються за принципом якості проектів незалежно
від ступеня участі країни в проекті або національних квот.

Інформація та результати досліджень доступні всім
учасникам проекту незалежно від їх фінансового внеску,
кожному учаснику надається безкоштовна ліцензія.

Основним принципом дії ЄС є принцип субсидіар�
ності (доповнення), тобто ЄС вживає заходів лише тоді,
коли країни�члени не можуть досягти якихось цілей
самостійно або коли ці цілі через їх важливість та мас�
штабність можуть бути вирішені тільки спільно [2; 3, с.
121—123].

Питання стимулювання інноваційної діяльності все
більшою мірою виходять за національні рамки. Наукова
політика ЄС визначається так званими рамковими п'яти�
річними програмами. Вони включають спільні досліджен�
ня за напрямами: охорона здоров'я, продукти харчуван�
ня, сільське господарство, інформаційні, комунікаційні
та біотехнології; навколишнє середовище та кліматичні
зміни; соціально�економічні та гуманітарні науки; транс�
порт, у тому числі аеронавтика; безпека і космос.

Назва країни 

Величина 
податкового 

дослідного кредиту, 
отриманого 

підприємствами в 
2011 р., млрд євро 

Австрія 2,5 
Бельгія 0 
Великобританія 0,75 
Німеччина 0 
Ірландія 2 
Іспанія 0,9 
Франція 5 

Таблиця 3. Порівняння основних європейських країн за
величиною податкового дослідного кредиту, отриманого

підприємствами в 2011 р.

Джерело: складено авторами за даними [9; 10].
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Рис. 2. Частка компаній Великобританії, що використовували
різноманітні види податкового кредиту, %

Джерело: складено авторами за даними [9; 12].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/2013114

Податок на прибуток підприємств останнім часом
перебуває у центрі уваги й українського уряду та бізне�
су. З ухваленням Верховною Радою України Податко�
вого кодексу у грудні 2010 року стало можливим вести
мову про певну оптимізацію податкового стимулюван�
ня економічної діяльності, яка знайшла своє відобра�
ження у низці положень вказаного законодавчого акту:

— поетапне зниження ставки податку на прибуток
підприємств з 25% до 17%;

— унормування використання такого стимулюючо�
го інструменту, як інвестиційно�інноваційний податко�
вий кредит [1].

Окрім цього, Податковий кодекс передбачає відновлен�
ня спеціального режиму оподаткування для суб'єктів гос�
подарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі
інноваційних технологій, пов'язаних з модернізацією дію�
чих та створенням нових виробництв (підприємств).

Базова ставка податку на прибуток розміром 25%, яка
діяла в Україні до 1 квітня 2011 року, створювала відчутне
податкове навантаження. Хоча такий показник не мож�
на кваліфікувати як один з найвищих у світі. Навпаки, у
більшості країн світу податок на прибуток корпорацій
коливається в межах 20—30%. Щоправда, останнім ча�
сом чітко спостерігається тенденція до зниження базо�
вої ставки. У рамках реалізації бюджетної політики
вітчизняним урядом вже було обрано шлях поступового
зменшення ставки податку на прибуток. Наразі, податок
на прибуток підприємств становить 21% [1].

Також слід відзначити, що Україна потрапила в
двадцятку серед 37 країн Європи за величиною ставки
податку на прибуток (табл. 4). Зокрема, вона ділить 17�
е і 18�е місця з Естонією. Серед 37 країн рейтингу, пер�
ше місце за рівнем податку на прибуток займає Мальта
зі ставкою в 35%, у свою чергу, найнижчий податок на
прибуток в Молдові — 0%.

Разом з тим, найближчі сусіди України — Росія і
Білорусь — займають у рейтингу 19—20�е і 16�е місце зі
ставками податку на прибуток 20% і 24% відповідно.

Як вже зазначалося в даній статті вище, необхідною
умовою виходу з кризи та прискорення темпів розвит�
ку різних галузей економіки є інноваційний розвиток
підприємств. В Україні ж частка промислових підпри�
ємств, які впроваджують новітні технології, за даними
Державного комітету статистики, становить 10,8 % [6].
Загалом можна зазначити, що рівень інноваційного роз�
витку окремих вітчизняних підприємств та інноваційна
система України переживають не найкращі часи.

Що стосується рівня податкового навантаження в
Україні, то інвестиційний клімат та можливості розвит�
ку інновацій в Україні є несприятливим, оскільки оподат�
кування реального сектора економіки надто обтяжливе.

ВИСНОВКИ
У рамках вивчення досвіду європейських країн щодо

стимулювання інноваційного розвитку шляхом знижен�

ня податку на прибуток підприємств, при проведенні
податкових реформ в Україні слід враховувати можливі
впливи цих реформ на процес економічного зростання
в подальшому. Дане дослідження показало, що, вихо�
дячи з досвіду країн�членів ЄС, зниження сукупного
податкового навантаження на декілька відсотків може
суттєво не вплинути на величину фіскальних зборів, але
безумовно дає позитивний ефект, який виникає у про�
цесі вивільнення коштів на підприємстві і спрямування
їх на інноваційний розвиток компанії. Тому реформу�
вання податкової системи в Україні повинно стосува�
тися всіх аспектів процесу стягування податків, забез�
печувати прозорість та чітку регламентованість фіскаль�
них заходів. Держава повинна стимулювати виробників
інвестувати зароблені кошти у технологічне переозб�
роєння виробництва, використовуючи сучасні та вива�
жені підходи до реалізації податкових заходів.

Узагальнюючи, можна виокремити чотири головні
характеристики, які повинна містити кожна програма

податкового стимулювання, а саме: значні обсяги фінан�
сування, щоб впливати на інвестиційні рішення; просто�
та, щоб забезпечити розуміння програми компаніями;
низький адміністративний тягар, щоб заохотити навіть
малі компанії претендувати на ресурси; чіткий цільовий
профіль, щоб концентрувати кошти там, де вони мати�
муть найбільший ефект.
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Місце в 
рейтингу Назва країни 

Ставка 
податку на 
прибуток, % 

ВВП на душу 
населення у 2010 р., 

дол. США 
1 Мальта 35,0 24 792 
2 Бельгія 34,0 36 100 
3 Франція 33,3 34 077 

4-5 Іспанія 30,0 29 742 
Німеччина 30,0 36 033 

… … … … 
16 Білорусія 24,0 13 909 

17-18 Україна 21,0 6 712 
Естонія 21,0 18 519 

19-20 Греція 20,0 28 434 
Російська Федерація 20,0 16 687 

Таблиця 4. Рейтинг країн за рівнем ставки податку на
прибуток у першому півріччі 2012 р.

Джерело: складено за даними [10].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни, що відбуваються у виноградарстві в ос�

танні роки, негативно впливають на показники його
місця в економіці сільського господарства, про що
свідчить зниження конкурентоспроможності виног�
радарсько�виноробного підкомплексу в порівнянні
з іншими галузями аграрного сектору та виробника�
ми виноробної продукції сусідніх країн. Також знач�
но підвищилась чутливість та незахищеність вироб�
ників до появи нових конкурентів у галузі.

Якщо раніше фінансування виноградарсько�ви�
норобного підкомплексу з боку держави підтриму�
вало і стимулювало розвиток підприємств, то сьо�
годні обсяги цих фінансових надходжень значно ско�
ротились і постала потреба залучення коштів від іно�
земних організацій та інвесторів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам фінансування та інвестування виног�
радарсько�виноробного підкомплексу приділена ува�
га у працях П.І. Гайдуцького, О.М. Гаркуші, О.Ю. Єр�
макова, М.Ю. Коденської, І.І. Лукінова, Т.А. Машк�
іної, Л.Ю. Мельника, Д.Ф. Чухна, О.О. Школьного
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Investigate the state of viniculture and winemaking subcomplex in Mykolaiv region. Analyzed the

main problems subcomplex.We consider the investment attractiveness of viticulture and winemaking

subcomplex in Mykolaiv region and the main directions of investment.
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та ін. Разом з тим, в економічній літературі ще недо�
статньо досліджені питання інвестиційної привабли�
вості підприємств виноградарсько�виноробного
підкомплексу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз інвестиційної привабли�

вості підприємств виноградарсько�виноробного
підкомплексу та внесення пропозицій щодо залучен�
ня іноземного капіталу. Сьогодні виникла проблема
у необхідності залучення коштів, котрі забезпечува�
тимуть ефективну діяльність виноградарсько�вино�
робних підприємств як на внутрішньому, так і на
зовнішніх ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Виноградарство та виноробство в Україні завж�
ди були важливою галуззю агропромислового ком�
плексу. Займаючи незначну питому вагу в площі
сільськогосподарських угідь (від 0,9% в Мико�
лаївській і Херсонській областях, до 4,4% — в АР
Крим), ця галузь суттєво впливає на рівень соціаль�
но�економічного розвитку регіонів. Миколаївщина
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має ряд переваг для здійснення ефективної діяль�
ності підприємств підкомплексу: наявність високок�
валіфікованих трудових ресурсів; сприятливі для
виробництва винограду погодні умови, великі прощі
земельних ресурсів, які відведені під виноград [1].

У розвитку виноградарства Миколаївської об�
ласті, як і на загальнодержавному рівні, спостеріга�
ються негативні тенденції: скорочуються площі на�
саджень, зменшуються урожайність і валові збори
продукції. Основні причини скорочення площ — ста�
ріння насаджень, їх висока зрідженість і відсутність
у господарств коштів для їх оновлення. Що стосуєть�
ся урожайності, то поряд з несприятливими погод�
ними умовами, негативно впливають, викликані не�
стачею у господарств коштів, порушення технологій,
недостатнє застосування добрив, засобів захисту
рослин від хвороб та шкідників тощо.

Незважаючи на ряд переваг підкомплексу, існує
велика кількість досить суттєвих помилок в аграрній
політиці держави, а саме: недосконалий ціновий і
податковий механізми; недостатнє фінансування;
відсутність чітких нормативно�правових актів тощо.
Державне регулювання цього сектора економіки
здійснюється за допомогою встановлення держза�
мовлення на виробництво винограду, регламенту�
вання закупівельних цін та введенням акцизного
збору [2]. Разом з тим, нееквівалентність обміну між
виноградарсько�виноробними підприємствами і
промисловістю, високі відсоткові ставки банків і
важкість податкового тягаря, нестабільність фінан�
сового стану, високий ризик і відсутність гарантій
при здійсненні інвестування у підкомплекс не спри�
яють залученню коштів у даний вид господарської
діяльності.

Підприємства виноградарсько�виноробного
підкомплексу Миколаївської області потребують
значних фінансових вкладень, спрямованих на мо�
дернізацію технічного оснащення, запровадження
нових технологій у виробничі процеси, оновлення ви�
ноградників, удосконалення сортового складу, залу�
ченню кваліфікованих кадрів у галузь та ін.

Підвищення цін на машини, обладнання, матері�
али та енергоресурси, а також інфляція і високі
відсотки за кредити при одночасному зниженні при�

бутку та купівельної спроможності господарств при�
звели всю галузь до занепаду. Кредитування було
припинено, а "плаваючі" банківські відсотки продов�
жили зростати, що не дозволяло своєчасно погаша�
ти кредити. Внаслідок цього зросла кредиторська за�
боргованість підприємств, поглинаючи всі отримані
кошти, які надходили від реалізації.

Однією з найважливіших проблем розвитку ви�
ноградарства є удосконалення форм власності та
організації виробництва. Світовій досвід показує: у
виноградарстві інших країн існує багато варіантів
приватної і спільної власності, а також різні фор�
ми їх поєднання. Скажімо, у Франції, Швейцарії,
Італії широко розповсюджені дрібні (3—5 га) осо�
бисті виноградарські господарства, невеликі винза�
води та підвали для зберігання вин. У Франції існу�
ють і великі володіння (250—300 га) з власною пе�
реробкою. У США та Іспанії виноградарі нерідко
передають сировину для переробки на найближчі
винзаводи [1].

Державою в особі її органів передбачено конк�
ретні заходи, які б вивели галузь з кризового стану,
а саме:

— закладання виноградників проводити з повним
дотриманням технології, передбаченої в проекті;

— запровадження нових технологічних рішень,
які передбачають зменшення енергозатрат і знижен�
ня собівартості продукції;

— чітке впровадження інтегрованого захисту ви�
ноградних насаджень від шкідників і хвороб із зас�
тосуванням сучасних високоефективних пестицидів;

— покращення сортового складу виноградників
шляхом реконструкції та заміни малоцінних сортів
на нові високопродуктивні і високоякісні сорти з
підвищеною стійкістю до хвороб і морозів [2].

СОТ диктує достатньо жорсткі умови для забез�
печення конкурентних переваг вітчизняного вироб�
ника. Якість вироблюваної продукції має відповіда�
ти світовим стандартам (ISO 9001), проте цього рівня
ще не досягнуто. За час, який Україна є членом СОТ,
вітчизняні ринки заполонили кращі вина з Європи.
Вітчизняні вина не мають конкурентних переваг у
ціні, якості, асортименті, які дозволили б успішно
розвиватися на глобальному ринку.

Таблиця 1. Рейтинг областей Півдня України за рівнем інвестиційної привабливості вирощування
та реалізації винограду у 2010 р.

Показники 

Області 
Миколаївська Одеська Херсонська 
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і-Х
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і-Х
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(Хі-Хсер)2 

Х
і/S
ба
лі
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Площа 
сільськогосп. 
угідь, 
засаджених 
виноградника
ми, тис. га 

-11,4 129,98 6,58 22,14 490,18 12,78 -10,74 115,35 6,2 

Урожайність, ц 
з 1 га -3,43 11,76 1,9 -13,53 183,06 78 16,97 287,98 9,8 

Валовий збір, 
тис. тон -52,29 2734,24 30,19 100,61 1012,37 58,09 -48,32 2334,82 27,9 

Ціна 
реалізації, тис. 
грн. за 1 тонну 

-0,05 0,0025 0,029 -0,06 0,0036 0,035 0,11 0,0121 0,064 

Обсяги 
реалізації,  
тис. тон 

-5,97 35,64 3,45 17,73 314,35 10,24 -11,77 138,53 6,8 

Сума балів 42,149 88,945 50,764 
Зона 
інвестиційної 
привабливості 

Низька Висока Середня 
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Виноград в області вирощують дев'ять сільсько�
господарських підприємств. Станом на 01.01.12 р. на�
лічується 5,3 тис га виноградників у плодоносному
віці. У загальних насадженнях переважають технічні
сорти, що свідчить про направленість області на за�
безпечення споживачів винопродукцією. У 2011 р.
зібрано 45,8 тис тонн винограду, середня уро�
жайність склала 84,7 центнерів з кожного гектара.
Основні масиви виноградників знаходяться в госпо�
дарствах, що входять до спеціалізованого об'єднан�
ня — корпорації "Миколаївсадвинпром". Це ВАТ
"Зелений гай" (м. Вознесенськ), ПАТ "Коблево" (Бе�
резанський район), ТОВ "Сандора" (Жовтневий рай�
он), СВК "Лиманський" (Очаківський район), ДП
"Радгосп "Виноградна долина" та ПАТ "Березансь�
кий" (Березанський район) [4].

Інвестиційний потенціал виноградарського
підкомплексу — це базова фундаментальна основа
розвитку виноградарства, яка включає в себе вкла�
дення в ресурси та інфраструктуру, які в подальшо�
му будуть використані, майнових та інтелектуальних
цінностей з метою збільшення обсягів виробництва,
підвищення якості продукції та одержання прибут�
ку.

Завдяки методу стандартизації показників, який
був запропонований Йозефом Крамером [3], потім
був використаний у працях В.Є. Швеця [3], ми досл�
ідили інвестиційну привабливість у вирощуванні ви�
нограду в районах Миколаївської області. Основним
завданням цього методу є доведення різнорідних
показників до порівняльності, що є базою їх подаль�
ших досліджень. Якщо показники після стандарти�
зації підсумувати, провести ранжування і поділити
на класи, тоді така процедура дасть змогу виявити
наявність (чи відсутність) великої різниці в дослід�
жуваних явищах та потребу в застосуванні інших
методів виміру наявних відмінностей і їх причинно�
наслідкових зв'язків. Результатом стандартизації
показників може бути відповідь на питання, який із
досліджуваних об'єктів має найвищі параметри дос�
ліджуваного явища, а який із них знаходиться аж у
кінці проведеного ранжованого ряду.

До методу стандартизації показників увійдуть
такі формули:

Хі1 = Хі / S, для і = 1,…, n
Хі1 = Хі2 / S, для і = 1,…, n

(1),
Хі1 = (Хі — і) / S, для і = 1,…, n,
де Хі1 — стандартизована і�това реалізація

змінної; S — стандартне відхилення змінної; n —
кількість досліджуваних об'єктів.

При цьому стандартизоване відхилення змінної
визначається за формулою [4]:

 (2).

Дослідження інвестиційної привабливості рай�
онів Миколайвської області у вирощуванні виногра�
ду проводили на основі формальних даних Головно�
го управління статистики в 2010 р. За основу взято
наступні показники: валовий збір винограду,тис т;
ціна реалізації винограду сільськогосподарськими
підприємствами, грн/т; площа виноградників, тис га;
урожайність винограду, ц з 1 га; обсяги реалізації,
тис т [4].

Відповідно до методики, всі показники нашого
дослідження ми звели до середнього значення і ре�
зультати занесли до табл. 1, отримавши рейтинг Ми�
колаївської області за рівнем інвестиційної приваб�
ливості вирощування винограду в розрізі південних
областей України.

У ході дослідження було визначено, що до зони
стратегічної інвестиційної привабливості ввійшла
Одеська область (89 балів). Середня інвестиційна

привабливість притаманна більшості підприємств ви�
ноградарського комплексу Херсонської області (51
бал). Миколаївська область має лише 42 бали, що
дало підставу для віднесення її до зони низької інве�
стиційної привабливості. Причиною цього явища є
те, що хоча Миколаївщина є однією з шести облас�
тей України, які природа наділила можливістю ви�
рощувати виноград, проте наявний виробничий по�
тенціал області використовується недостатньо ефек�
тивно (у силу цілого ряду причин об'єктивного і суб�
'єктивного характеру).

Задля виходу із кризового становища в області
слід провести ряд наступних заходів, зокрема: вив�
чати досвід ведення господарства у вказаних вище
областях та у передових підприємств країни; більше
уваги необхідно звертати на застосування маркетин�
гових інструментів (це дасть можливість вийти на
конкурентні ринки, скоротити витрати, отримати
більші прибутки, розширити і зміцнити свій вироб�
ничий потенціал); приділити більшу увагу раціональ�
ному розміщенню і поглибленню спеціалізації вироб�
ництва, підвищенню рівня забезпеченості підпри�
ємств матеріально�технічними ресурсами і робочою
силою та ефективністю їх використання.

ВИСНОВКИ
Як бачимо, перелік основних проблем, які по�

требують вирішення, великий. Маємо надію, що за
умов певного реформування механізму надання як
державної підтримки, так і підтримки з боку іно�
земних організацій та підприємств Україна матиме
достатні можливості для захисту вітчизняного аг�
ропромислового комплексу та конкретно під�
приємств виноградарсько�виноробного підкомп�
лексу.

Необхідність проведення реформ у виноробній
галузі Миколаївської області потребує якнайшвид�
шого вирішення. Їх мета полягає у модернізації вин�
ного сектора, розробці нової маркетингової стра�
тегії просування національних вин європейської
якості на світовому ринку. Ці заходи потребують
значних капітальних вкладень, отримання яких, у
першу чергу, залежіть від привабливості інвестицій�
ного клімату підкомплексу.

На нашу думку, інвестиційний потенціал виног�
радарського підкомплексу — це базова фундамен�
тальна основа розвитку виноградарства Миколаївсь�
кої області, яка включає в себе вкладення в ресурси
та інфраструктуру, які в подальшому будуть вико�
ристані, майнових та інтелектуальних цінностей з
метою збільшення обсягів виробництва, підвищення
якості продукції та одержання прибутку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема щодо обгрунтування теоретико�методоло�

гічних та практичних засад модернізації системи держав�
ного управління в контексті розвитку громадянського
суспільства в Україні залишається надзвичайно актуаль�
ною. Це пов'язано з тим, що Україна здійснює складний
демократичний перехід до політично організованого,
відповідального суспільства нової якості, в якому посту�
пово підвищується рівень ділової активності та політич�
ної участі громадян, забезпечення їхніх прав і свобод,
формується нова структура соціального простору. Відбу�
вається комплексна модернізація українського суспіль�
ства, що являє собою концептуально спрямований про�
цес його трансформації, свідоме намагання держави
здійснювати якісні перетворення в усіх сферах суспіль�
ного життя на основі мобілізації національних ресурсів
та з урахуванням досвіду розвинених країн. При цьому в
Україні динамічні зміни соціально�економічного та пол�
ітичного простору не тільки актуалізували проблему виз�
начення стратегії розвитку країни, а й рельєфно виявили
низьку ефективність вітчизняної системи державного уп�
равління. Особливістю сучасного етапу розвитку Украї�
ни є те, що не стільки громадянське суспільство відіграє
роль фундатора держави, скільки сама держава висту�
пає інструментом власної трансформації та формування
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громадянського суспільства. У цих умовах, коли вкрай
необхідною стає інтенсифікація процесу розвитку дер�
жави, надання йому нового якісного імпульсу, гостро
постає питання формування національної концепції мо�
дернізації системи державного управління, його нової
парадигми та розробки на її основі власної моделі дер�
жавного управління, адекватної українським реаліям і
світовим тенденціям.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми формування національної ідеї як важли�

вого чинника розвитку громадянського суспільства в
Україні у своїх дослідженнях розглядали такі вітчиз�
няні вчені, як В. Андрущенко, В. Бебик, В. Горбатенко,
О. Забужко, Г. Зеленько, А. Карась, Г. Касьянов, В. Ка�
фарський, А. Колодій, І. Кресіна, В. Кремінь, Ф. Медвідь,
І. Пасько, А. Пахарєв, М. Пірен, Р. Піч, М. Попович,
В. Ребкало, Ю. Римаренко, Ф. Рудич, С. Телешун, М. То�
менко, Л. Шкляр та ін.

Проте, незважаючи на в цілому грунтовну розроб�
леність зазначеної проблематики, вітчизняними вчени�
ми розглядалися її окремі, зокрема гуманітарні аспек�
ти, а комплексному дослідженню впливу національної
ідеї на розвиток громадянського суспільства увага не
приділялася.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

119www.economy.in.ua

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Розвиток ефективного громадянського суспільства
та модернізація системи державного управління в Ук�
раїні неможливі без формування національної ідеї, яка
повинна стати висхідною ланкою для зазначених про�
цесів, визначати загальні стратегічні імперативи розвит�
ку держави. Відповідно зазначеній проблематиці, особ�
ливо на фоні перманентних політичних та соціально�
економічних криз в Україні, повинна приділятися особ�
лива увага.

МЕТА І ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є визначення вихідних позицій для

наукової розробки сутності та змісту української на�
ціональної ідеї як важливого чинника розбудови гро�
мадянського суспільства і демократичної держави. Для
досягнення зазначеної мети було поставлено наступні
цілі: 1) проаналізувати основні підходи до визначення
поняття "національна ідея"; 2) визначити основні вимо�
ги, яким повинна відповідати національна ідея; 3) зап�
ропонувати авторське визначення національної ідеї для
України на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині в Україні відсутня уніфікована та загальноп�

рийнята методологічна модель, яка б могла бути вико�
ристана для інтеграції теоретичних напрацювань украї�
нських вчених стосовно такого поняття, як "національ�
на ідея". При цьому дослідники зазначають, що "рідко
який видатний український мислитель не торкався ук�
раїнської національної ідеї, однак і досі у вітчизняній
науці національна ідея не набула чіткої кристалічно�
понятійної форми як певної теоретико�методологічної
системи" [1, с.11]. Труднощі у з'ясуванні суті та змісту
поняття "національна ідея" пояснюються її дуже тісним
зв'язком з таким поняттям, як "нація", "національні інте�
реси", "національний ідеал", "національні пріоритети"
тощо. Вітчизняна історіографія враховує європейські та
американські підходи до визначення цього явища, а та�
кож російські теоретичні напрацювання.

У світі сьогодні найпоширенішими є такі міркуван�
ня щодо визначення національної ідеї:

— чітко сформульований спільний інтерес абсолют�
ної більшості громадян, котрий об'єднує їх на шляху до
спільної мети;

— фундаментальна ідея, за допомогою якої дося�
гається єдність дій різних соціальних груп;

— інтегративний чинник суспільного життя країни;
— спільна мета та довгострокова стратегія розвит�

ку суспільства;
— духовний орієнтир суспільного життя;
— конкретна прагматична мета;
— відповідь — чим нація була, чим вона є та чим вона

хоче бути в майбутньому;
— масові шановані в суспільстві цінності та пріори�

тети, що є частиною характерних рис, ментальності
нації;

— гласний договір між громадянином і державою
про взаємні обов'язки та гарантії, принципи особисто�
го та суспільного життя;

— етична платформа, яка дає змогу людині усвідом�
лювати себе членом певної нації і відчувати гордість за
цю належність тощо [2].

В Україні на сьогодні національну ідею як "духов�
но�національний чинник" [3,  с. 19] дослідники вважа�
ють "відбитком національної свідомості, комплексу по�
чуттів, соціально�філософських надбудов, що відобра�
жає прагнення народу осягнути свою місію — стати са�
мовладним рушієм історичного поступу" [4, с. 30—31].
Крім того, національну ідею не можна зрозуміти без
врахування особливих умов життя народу протягом
його історії. Вона віддзеркалює глибинний рівень націо�
нальної свідомості, виступає всіма формами рефлексії

нації (людини) над питаннями сутності національної
спільноти та сенсом її існування [5, с. 45]. При цьому
можна погодитися з думкою професора А. Колодій, що
для нації як етнополітичної спільноти (політичної нації)
інтереси зосереджуються передусім у сферах політики
і культури [6, с. 29]. Тому для нації як політичного суб�
'єкта найголовнішим є збереження її ідентичності і куль�
турно�мовної самобутності у властивій саме цій нації
формі, тобто у формі реалізації національної ідеї.

Кризовий стан, який супроводжує всі суспільно зна�
чущі перетворення в сучасній Україні, з одного боку, є
наслідком очевидних прорахунків політиків, які прий�
мають ситуативні, не виважені рішення, керуючись при
цьому не державницькими, а власними інтересами. З
іншого боку, рішення, які стосуються державного уст�
рою, національних інтересів, системи державного уп�
равління, фактично ніколи не ухвалювались із врахуван�
ням власної української моделі громадянського сусп�
ільства, формування якого відбувається в контексті ус�
відомлення національної ідеї майбутнього проекту нації
та особливостей української ментальності як світогляд�
ної бази взаємодії людства.

У цілому українська національна ідея — це форма
сприйняття глибинної сутності українського народу,
в якій відображена мета, сенс та фундаментальні прин�
ципи його існування. Характерні особливості даної ідеї
визначаються менталітетом народу, ступенем розвит�
ку його духовної та матеріальної культури, статусом
на міжнародній арені і завданнями, які стоять перед
ним.

Якщо спробувати пояснити коріння соціальної, по�
літичної, економічної, культурної кризи в Україні, то
стає зрозумілим, що будь�які паліативні засоби, спря�
мовані на усунення цієї кризи, без поєднання з ради�
кальними засобами приречені на невдачу. Відповідно
українські реформатори, не помічаючи цієї соціальної
закономірності, застосовують паліативні засоби там, де
мають застосовуватися радикальні. Саме це ми спосте�
рігаємо в Україні й сьогодні. Отже, вийти з кризи на
шлях прогресу можна лише за допомогою радикально�
го засобу, основою якого може виступати розробка
національної ідеї. На користь цього свідчить історич�
ний досвід сучасних розвинутих країн, які в періоди
політичних та соціально�економічних трансформацій
велику увагу приділяли питанням розробки національ�
ної ідеї, її втілення у життя.

Формування національної ідеї тісно пов'язано зі ста�
новленням та розвитком такого явища, як національна
свідомість. І. Кресіна наголошує, що національна
свідомість — це "складна система духовних феноменів
та їх утворень, які сформувалися в процесі історичного
розвитку нації, відображають основні засади її буття
та розвою" [7, с. 93].

Національна свідомість охоплює теоретичні, бу�
денні, масові та елітні запозичені (і відповідним чином
асимільовані) ідеї, настанови, прагнення, культурні на�
бутки, що утворюють духовний універсум нації. Зазна�
чимо, що без високого рівня національної свідомості
досягнення мети — формування реального громадян�
ського суспільства — видається неможливим.

Аналіз політичної ситуації показує: питання націо�
нальної ідеї нині є надзвичайно актуальним, але поки
що дана проблема розглядається в основному на теоре�
тичному рівні і не має перспектив для практичного
втілення. Таким чином, довкола цієї проблеми ведеться
достатньо жвава політично�культурологічна дискусія,
але фактично без ознак конструктивізму.

Очевидно, що сьогодні лише в програмах деяких
політичних сил є ознаки спроб сформувати національ�
ну ідею, проте спроби ці не системні, а запропоновані
гасла є достатньо дискусійними та конфліктними для
поліетнічного суспільства. Разом з тим, автор вважає
недоцільним вступати в дискусію стосовно відповідності
національній ідеї політичних програм різних партій,
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аналізувати політичні гасла та заяви з огляду на склад�
ну політичну ситуацію в країні, пов'язану з інституцій�
ною невизначеністю функцій держави, основних гілок
влади, перманентною боротьбою за повноваження у
трикутнику Президент — Кабінет Міністрів — Верхов�
на Рада тощо.

Показово, що при цьому державні діячі, науковці,
експерти та суспільство в цілому усвідомлюють не�
обхідність розроблення національної ідеї. Більшість із
них визнає, що дієва та життєздатна національна ідея
має відповідати низці вимог.

По�перше, вона має бути транснаціональною, транс�
соціальною та транстериторіальною, тобто однаково
привабливою для абсолютної більшості населення краї�
ни, незважаючи на національність, соціальний статус і
місце проживання.

По�друге, вона повинна базуватися на системі на�
ціональних цінностей і пріоритетів, історичному досвіді
перемог і звершень, а не поразок та національного при�
ниження.

По�третє, національна ідея мусить відповідати ду�
ховним і матеріальним інтересам сучасного суспільства
[8].

Показово, що коли персональні надії, бачення кра�
щого майбутнього кожного громадянина збігаються з
сутністю і змістом щоденної державної політики, то
тільки тоді така політика може визначатися в категорі�
ях національної ідеї як "духовна першооснова, джере�
ло особистісного розвитку людини; соціально�психоло�
гічний механізм інтеграції соціальних груп, етносів, ре�
лігійних конфесій партій, рухів; джерело суспільного
поступу того чи іншого етносу, його державотворчої
енергії; механізм урівноваження та гармонізації жит�
тєдіяльності народів, що населяють певний ландшафт�
но�кліматичний простір і мають спільну історико�пол�
ітичну долю, орієнтацію на майбутнє" [9, с. 753].

Часто національну ідею в Україні зводять до того
чи іншого способу виведення суспільства з кризи. Од�
нак насправді національна ідея — це рухливе, динаміч�
не явище, що відбиває загальний інтерес, загальні по�
треби нації і уявлення представників нації про той ком�
плекс засобів, який потрібний для її прогресивного та
сталого розвитку. При найближчому розгляді вияв�
ляється, що таким засобом насамперед є ефективна соц�
іально�економічна управлінська система, яка базуєть�
ся на таких соціальних підсистемах, як політична, еко�
номічна, правова, моральна. Світоглядні основи такої
системи концептуалізуються через визначення пріори�
тетних національних цінностей та інтересів. Визначив�
ши їх, можна запропонувати суспільству та владі світог�
лядно�ціннісні основи для з'ясування внутрішньої еко�
номічної, соціальної, антикорупційної, молодіжної,
освітянської політики, охорони здоров'я, оборонної
доктрини, основ національної безпеки, зовнішньої пол�
ітики тощо. А суспільство, своєю чергою, одержить си�
стему критеріїв для оцінки ефективності діяльності всіх
гілок влади з погляду захисту та реалізації національ�
них інтересів.

Суспільна консолідація, формування прийнятної
зрозумілої для кожної людини національної ідеї, побу�
дова ринкової економіки, сталої демократії, відкритого
громадянського суспільства, побудова нової моделі дер�
жавного управління є викликами, які стоять на сучасно�
му етапі розвитку країни і потребують системних, комп�
лексних політичних та управлінських рішень. Нам необ�
хідно подолати цілий комплекс негативних соціальних та
світоглядних настановлень, які є перешкодою для сус�
пільної консолідації на національному рівні. Відповідно
до цього національну ідею можна визначити як тип сус�
пільної свідомості та суспільну силу, спрямовану на за�
безпечення власного розвитку. Національна ідея має ста�
ти головним внутрішнім смисложиттєвим чинником сус�
пільного розвитку і повинна визначати оптимальну мо�
дель господарювання та адміністративного управління.

Питання формування національної ідеї безпосеред�
ньо пов'язане з проблемою сталого суспільного розвит�
ку та з формуванням у суспільстві системи внутрішніх
(світоглядно�ціннісних) і зовнішніх (нормативно�право�
вих) регуляторів, які характеризують суспільні відно�
сини та тип суспільної свідомості. Національна ідея по�
винна бути ідеологічною основою для формування стра�
тегії суспільного розвитку, згідно з якою визначається
характер державно�владних відносин, взаємодії органів
державної влади та інститутів громадянського суспіль�
ства, ведеться діалог і будуються партнерські та публічні
відносини між інститутами громадянського суспільства
та державою.

Побудова оновленої, економічно ефективної й кон�
курентоспроможної моделі національної держави, яка
стане ефективним регулятором суспільних відносин,
замість наявної сьогодні корумпованої та обтяженої
бюрократією моделі, не можлива без реформування
всієї структури державного управління. Суспільство
потребує нової моделі — інституту професійної публі�
чної адміністративної політики, який буде сприяти ре�
алізації прав і свобод громадян і переорієнтується з
"ручного управління людиною" на надання якісних ад�
міністративних послуг, спрямованих на задоволення
реальних потреб та інтересів людини.

Розбудова нової моделі державного управління в
України на сучасному етапі її розвитку, на нашу думку,
не можлива без формування національної ідеї, яка
своєю чергою виступає передумовою трансформації
громадянського суспільства, основою його стратегічно�
го поступу у майбутнє.

При цьому слід звернути увагу на той факт, що
складником української національної ідеї повинно ста�
ти усвідомлення необхідності подолання корупції, оск�
ільки щорічні доповіді "Трансперенсі Інтернешнл" де�
монструють міцний зв'язок між рівнем корупції та
бідністю.

Подолання корупції, ефективне використання
бюджетних ресурсів є основою для побудови демок�
ратичного суспільства та ефективної ринкової еконо�
міки. Проте в українському суспільстві можна спосте�
рігати байдужість у ставленні до цієї проблеми як від
політичних діячів, так і громадських організацій. З од�
ного боку, законодавці не приймають відповідних за�
конів, що стануть на заваді корупційним відносинам, з
іншого — інститути громадянського суспільства не
проводять громадянські акції, які б мали суспільний
резонанс. Цим скористалися політики та фінансово�
промислові групи, які делегують в законодавчу владу
своїх представників, відповідно створюючи умови для
корупції на самому високому рівні — на рівні політич�
ної корупції. А ідеї боротьби з корупцією, які вони
активно експлуатують, є лише засобом для маніпулю�
вання масовою свідомістю.

Сьогоднішня влада фактично є своєрідним гібридом
влади й бізнесу. Окремі фінансово�промислові групи в
Україні вже традиційно делегують своїх представників
у владу для реалізації власних корпоративних інтересів
і цьому якнайкраще сприяє Закон України "Про вибори
народних депутатів України" зі змінами в останній ре�
дакції.

У даному контексті призначення національної ідеї
полягає в розумінні себе, свого місця й ролі у світі, фор�
муванні української перспективи на зламі тисячоліть у
контексті власного історичного досвіду, викликів та тен�
денцій нинішнього етапу світової історії, сучасних за�
гальноцивілізаційних процесів і на цій основі об'єднанні
та консолідуванні громадян в єдиний національний
організм задля розв'язання нових надзавдань модерні�
зації українського суспільства на інноваційних засадах
та інтеграції України до постіндустріальної (інформа�
ційної) цивілізації.

Ідентифікація національної української ідеї потре�
бує визначення місця і ролі громадянського суспільства.
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Передусім необхідно зауважити, що основні елементи
формування громадянського суспільства — власність,
безпека, особистість, рівноправність, свобода, праця,
сім'я, чесність, людяність — можуть належати до скла�
дових національної ідеї. Водночас національна ідея сто�
сується усіх сфер життя громадянського суспільства —
економічної, політичної, духовної, інформаційної, соц�
іальної, культурної тощо.

До подальшого осмислення та розробки національ�
ної ідеї необхідно підходити стратегічно. Саме життя і
процеси державотворення в Україні потребують чітко
окресленої національної ідеї, яка була б стрижнем інтег�
ративної суспільної ідеології, цілеспрямовано вплива�
ла б на всі процеси модернізації українського суспіль�
ства. Зауважимо, що в поліетнічному українському
суспільстві світоглядна основа національної ідеї не
може спиратися лише на одну етнічну основу, хоча, зви�
чайно, саме вона є тут провідною. Поряд з нею основу
демократичної, справді гуманної національної ідеї ма�
ють складати новітні світові пріоритети розвитку, сис�
тема загальнолюдських моральних цінностей, прав і сво�
бод особистості.

Як концентрований вираз найголовнішого в свідо�
мості народу, національна ідея має формуватися (визр�
івати) в суспільстві поступово, переважно природним
шляхом. Цей процес досить тривалий, оскільки глибо�
кий і ємкий зміст національної ідеї бажано вмістити у
вираз з декількох слів, зрозумілих кожному. Що ж до
загального окреслення національної ідеї як системи
поглядів стосовно комплексу питань існування та роз�
витку українського суспільства, структурних складових
ідеї на сучасному етапі розвитку України, то це нау�
ковці, політики, громадські діячі мають зробити якомо�
га швидше.

Реалізація національної ідеї буде успішною за умо�
ви забезпечення її активною підтримкою більшості на�
селення і, як мінімум, лояльним ставленням всіх основ�
них національних груп, соціальних верств і регіонів краї�
ни. Національна ідея в Україні "спрацює" тоді, коли ук�
раїнці до неї будуть ставитися, як до "американської
мрії" ставляться у США, як до мети свого розвитку.
Таким чином, нам потрібна "українська мрія".

Хоч би яким було формулювання національної ідеї
у тієї чи іншої нації, вона завжди зводиться до того, що
національний прогрес забезпечується розвитком соц�
іальної культури громадян. У цьому, зокрема, переко�
нує досвід національного прогресу європейських країн.
Поклик національної ідеї полягає в осмисленні місця,
призначення та перспектив української нації на зламі
ІІ та ІІІ тисячоліть у контексті національної історичної
спадщини, світової історії та сучасних вітчизняних і за�
гальноцивілізаційних процесів.

На нашу думку, стрижнем національної ідеї в Ук�
раїні повинна стати стратегічна мета, що має трансфор�
маційний характер — тобто змінюється залежно від
розвитку суспільних відносин і від обставин, в яких роз�
вивається країна. На нинішньому етапі розвитку Украї�
ни такою стратегічною метою повинно стати подолан�
ня бідності в країні і створення гідних умов життя гро�
мадян. Відповідно, механізмом досягнення стратегічної
мети повинна бути сильна держава з модернізованою,
ефективною системою державного управління, яка у
тандемі з громадянським суспільством здатна реагува�
ти на виклики сучасності, здійснювати цілеспрямований
та регулювальний вплив на стан і розвиток суспільства,
на поведінку і діяльність громадян задля досягнення
цілей суспільного розвитку та реалізації функцій дер�
жави у подоланні майнової диференціації і підвищення
рівня життя українців.

ВИСНОВКИ
Формування та усвідомлення прийнятної і зро�

зумілої для кожної людини української національ�
ної ідеї як політичного проекту майбутнього нації

є головним завданням сучасного державотворення,
основою розвитку об'єднаного, консолідованого
українського громадянського суспільства і, відпо�
відно, модернізації системи державного управлін�
ня. Національна ідея повинна стати привабливою
перспективою для всіх громадян країни, смисло�
життєвим модерним проектом суспільного розвит�
ку, який базується на національній свідомості та
сучасній системі цінностей українського народу,
виражає спільні духовні та матеріальні інтереси і
потреби всієї нації та довгострокову стратегію ста�
лого розвитку України до передових рубежів сучас�
ної цивілізації.

Сутністю, стрижнем національної ідеї має бути
стратегічна мета, що зумовлюється глибинними
внутрішніми зв'язками і тенденціями розвитку сус�
пільства, є конкретно�прагматичною і змінюється за�
лежно від обставин, в яких розвивається країна. Сьо�
годні такою стратегічною метою, головною складо�
вою національної ідеї, яка об'єднає українське сус�
пільство, має стати подолання бідності та пов'яза�
ної з нею корупції. Основним механізмом досягнен�
ня цієї стратегічної мети, як і реалізації національ�
ної ідеї, має бути сильна демократична держава та
її ефективна система державного управління, яка у
тандемі з інститутами громадянського суспільства
здатна реагувати на виклики сучасності. Відповідно
саме держава як форма буття та ідея порядку, вра�
ховуючи сучасні тенденції та особливості розвитку
українського громадянського суспільства, має
ініціювати модернізацію малоефективної вітчизня�
ної системи державного управління.

Що стосується перспектив подальших розвідок у
даному напрямі, то вони полягають передусім у дослі�
дженні взаємозв'язку та взаємовпливу національної
ідеї, національних інтересів, української ментальності,
громадянського суспільства та держави в контексті мо�
дернізації вітчизняної системи державного управлін�
ня.
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ВСТУП
Вирішення накопичених в Україні системних соці�

ально�економічних проблем регіонального розвитку
вимагає від органів державної влади пошуку інновацій�
них підходів до оновлення механізмів й інструментів сти�
мулювання розвитку регіонів та запровадження дієвих
управлінських рішень.

Проблеми державного регулювання розвитку регі�
онів досліджуються як зарубіжними, так і вітчизняни�
ми вченими. Серед зарубіжних науковців слід відмітити
праці А. Сміта, І. Фішера, Д. Хікса, У. Шарпа; вітчиз�
няних — О.М. Алимова, М.П. Бутка, М.І. Долішнього,
О.О. Єрошкіної, О.М. Іваницької, В.Ю. Керецмана,
М.Х. Корецького, О.П. Крайника, М.А. Латиніна,
М.М.Миколайчука, І.В.Розпутенка та інших.

Неефективність фінансових механізмів подолання
соціально�економічної відсталості та системи міжрегі�
онального перерозподілу ресурсів посилюють диспро�
порції в соціально�економічному розвитку регіонів, пе�
решкоджають модернізації економіки, налагодженню
гармонійної взаємодії центру і регіонів, що призводить
до різних показників рівня та якості життя населення
країни залежно від місця його проживання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Державним органам влади слід продовжити пошук

дієвих механізмів активізації регіонального розвитку та
запроваджувати нові механізми зменшення диспро�
порцій розвитку регіонів на основі оптимізації та ефек�
тивного використання державних, регіональних і місце�
вих ресурсів.

Отже подальше проведення реформ у бюджетній
системі має супроводжуватися ефективною бюджетною
політикою, спрямованою на забезпечення сталого еко�
номічного розвитку на інноваційно�інвестиційних заса�
дах та спрямованою на підвищення добробуту грома�
дян.
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MECHANISMS OF STIMULATION OF DEVELOPMENT OF REGIONS

У статті розглянуто механізми реалізації принципів партнерства держави та регіонів, сутність та інно?

ваційний потенціал державного фонду регіонального розвитку. Звернено увагу на оптимізацію управлі?

ння бюджетними ресурсами шляхом налагодження ефективної взаємодії "держави — регіонів — бізнесу

— громади". Визначено напрями удосконалення механізмів стимулювання розвитку регіонів.

The article describes the mechanisms for implementing the principles of partnership between the state and

the regions, and innovation are the State Regional Development Fund.
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РЕЗУЛЬТАТИ
У щорічному посланні Президента України до Вер�

ховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє ста�
новище України в 2012 році" зазначено, що для успіш�
ної імплементації передбачених Програмою економіч�
них реформ України на 2010—2014 роки кроків, Кабі�
нету Міністрів України слід чітко визначитися з пріо�
ритетними напрямами бюджетної політики у середньо�
строковій перспективі та продовжувати реформи в си�
стемі державних фінансів.

Так, у вищеназваному документі звернено увагу на
те, що одним із головних напрямів реформ бюджетної
системи на 2013 рік повинно стати підвищення ефектив�
ності використання державних інвестицій шляхом:

— затвердження чіткої методики визначення пріо�
ритетних проектів розвитку, фінансування яких здійс�
нюватиметься за бюджетні кошти;

— упровадження принципу співфінансування інве�
стиційних проектів при оптимальному розподіленні
фінансових зобов'язань між центральною, місцевою
владою та приватними інвесторами, які отримують пев�
ну вигоду від їх реалізації;

— запровадження регуляторного моніторингу ста�
ну реалізації найбільш потужних інвестиційних про�
ектів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів,
з публічною презентацією його результатів та ін. [9].

Відмітимо те, що в оновленому Бюджетному кодексі
України чітко встановлено поняття "інвестиційна програ�
ма (проект)". Це комплекс заходів, визначених на основі
національної системи цінностей і завдань інноваційного
розвитку економіки та спрямованих на розвиток окре�
мих галузей, секторів економіки, виробництва, регіонів,
виконання яких здійснюється з використанням коштів
державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надан�
ня державних та/або місцевих гарантій [1].

Слід звернути увагу на те, що завдяки впроваджен�
ню інституту інвестиційних програм та оптимізації ви�
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даткової політики держави в напрямі збільшення капі�
тальних і інвестиційних видатків, обсяг бюджетних
коштів на інвестиційні цілі в структурі видатків Зведе�
ного бюджету щороку зростає (у 2009 році складав 3,3
% до ВВП, 2010 році — 4,2% до ВВП, 2011 році — 4,4%
до ВВП, прогноз 2012—2014 років складає 5,0% до ВВП)
[9]. Експерти Національного інституту стратегічних
досліджень вважають, що це дозволить підвищити інве�
стиційну активність в економіці України та прискорити
зростання ВВП [11].

Важливим питанням сьогодення виступає створен�
ня міцних вертикальних зв'язків держави з регіонами та
горизонтальних зв'язків між регіонами, місцевими гро�
мадами та бізнесом.

Значимість горизонтальних зв'язків, які виникають
при здійсненні державного управління соціально�еко�
номічною системою регіону, велика. В умовах співробі�
тництва розширюються можливості регіональних
органів державного управління у збільшенні внутріш�
нього потенціалу регіонів, оперативності та ефектив�
ності вирішення регіональних проблем у соціально�еко�
номічних сферах. Взаємодію "держави — регіонів —
бізнесу — громади" можна розглядати, як напряму оп�
тимізації управління бюджетними ресурсами регіонів.
Мова йде про ефективне використання інструментів та
механізмів державно�регіонального та державно�при�
ватного партнерства.

У державно�регіональному партнерстві суб'єктами
відносин виступає держава та регіон в особі органів вла�
ди, представників бізнесу та громадського суспільства.
Налагодження ефективного діалогу на рівні "держава
— регіон — громада" та інноваційні підходи до розвит�
ку регіонів дозволять підштовхнути процеси соціально�
економічного розвитку до зростання, що стане основою
досягнення динамічного, збалансованого розвитку та
зростання добробуту громадян країни.

Інституційно�правовим шляхом реалізації такого
партнерства є визначення правового статусу державно�
го фонду регіонального розвитку як єдиного джерела
консолідації та координації фінансових ресурсів для до�
сягнення довгострокових цілей держави у розвитку ре�
гіонів [11]. Слід зазначити, що створення сучасного
інституту, спроможного забезпечувати регіональний
розвиток з дотриманням принципів прозорості в реалі�
зації інвестиційних проектів, такого як державний фонд
регіонального розвитку, є одним з пріоритетних на�
прямів реформування державного управління регіо�
нальним розвитком в Україні.

Державний фонд регіонального розвитку — це спец�
іальна інституція національного рівня, створена для
фінансування довгострокових міжрегіональних і регіо�
нальних програм та проектів на основі консолідації
фінансових потоків, у тому числі міжнародної техніч�
ної допомоги, грантів тощо [9].

Досвід країн Європейського Союзу свідчить про те,
що серед інститутів, які забезпечують стабільний, зба�
лансований регіональний розвиток, велику роль відігра�
ють структурні фонди та агенції регіонального розвит�
ку [10, с. 4]. В Україні інноваційний потенціал держав�
ного фонду регіонального розвитку у 2012 році вперше
передбачено використати для фінансової підтримки
найважливіших сфер та напрямів місцевого та регіональ�
ного розвитку.

Діяльність державного фонду регіонального роз�
витку (далі — Фонду) зорієнтована на реалізацію поста�
нови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року
№ 1001 "Про Державну стратегію регіонального роз�
витку України до 2015 року" [3], а саме на підтримку
інвестиційної привабливості регіонів та їх розвиток,
підтримку розвитку інфраструктури, сприяння посилен�
ня міжрегіональних зв'язків, підвищення ефективності
використання потенціалу території тощо.

Пріоритетними завданнями діяльності Фонду в Ук�
раїні є: зміцнення позицій внутрішнього ринку України

за рахунок зближення показників соціально�економіч�
ного розвитку регіонів на основі вирівнювання регіо�
нальних диспропорцій та досягнення стабільного соц�
іально�економічного зростання на регіональному рівні,
підтримка регіональної конкурентоспроможності та
міжрегіонального співробітництва.

Вказані напрями діяльності Фонду збігаються з ос�
новними пріоритетами діяльності Європейського Фон�
ду регіонального розвитку [10, с. 29].

Статтею 24�1 Бюджетного кодексу України визна�
чено, що державний фонд регіонального розвитку ство�
рюється у складі загального фонду державного бюдже�
ту як бюджетний фонд. При складанні проекту Держав�
ного бюджету України та прогнозу Державного бюд�
жету України на наступні за плановим два бюджетні
періоди державний фонд регіонального розвитку перед�
бачається в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного об�
сягу доходів загального фонду проекту Державного
бюджету України на відповідний бюджетний період.

У свою чергу, кошти Фонду спрямовуються на ви�
конання:

— державної стратегії регіонального розвитку та
регіональних стратегій розвитку;

— державних цільових програм та інвестиційних
програм (проектів) у частині виконання заходів регіо�
нального розвитку;

— угод щодо регіонального розвитку та програм по�
долання депресивності територій;

— державних програм розвитку транскордонного
співробітництва;

— програм і заходів соціально�економічного роз�
витку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку
окремих адміністративно�територіальних одиниць, у
тому числі малих міст, гірських населених пунктів, на�
селених пунктів зон спостереження тощо [1].

Слід зазначити, що не допускається спрямування
бюджетних коштів на фінансування інвестиційних про�
грам (проектів), видатки на які передбачені у держав�
ному бюджеті за іншими бюджетними програмами.

Центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики на підставі поданих пропозицій
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
державних адміністрацій та виконавчих органів місце�
вих рад (у термін до 1 травня року, що передує плано�
вому), здійснюється оцінка та відбір зазначених програм
і заходів на конкурсних засадах у межах індикативного
прогнозного обсягу коштів державного фонду регіо�
нального розвитку з дотриманням таких критеріїв роз�
поділу між Автономною Республікою Крим, областями
та містами Києвом і Севастополем:

— 70 відсотків коштів — відповідно до чисельності
населення, яке проживає у відповідному регіоні;

— 30 відсотків коштів — з урахуванням рівня соц�
іально�економічного розвитку регіонів відповідно до
показника валового регіонального продукту в розра�
хунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник
менше 75 відсотків середнього показника по Україні) [1].

Наприклад, розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 25 квітня 2012 року № 243�р "Про затверд�
ження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у
2012 році за рахунок коштів державного фонду регіо�
нального розвитку" затверджено перелік об'єктів, що
фінансуватимуться за рахунок 70 відсотків коштів Фон�
ду, у тому числі для Херсонської області цей обсяг скла�
дає майже 54 млн грн [6]. Кошти планується спрямува�
ти на шляхопровід (перша черга готовності), на облас�
ний онкологічний диспансер (третій пусковий комплекс)
та на водозабір і водовід питної води (перша черга).

Проте слід відмітити, що розрахунок розподілу
коштів на регіональний розвиток, виключно виходячи з
чисельності населення, є не зовсім вірним. Адже витра�
ти коштів на створення транспортної інфраструктури,
розвитку виробництв на великих, але слабо заселених
сільських територіях є значно вищими за витрати на
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подібні цілі у високо урбанізованих територіях [13].
Погоджуємося з думкою А. Ткачука, що варто ввести
два критерії для розподілу коштів — населення та пло�
ща території.

Також є дискусійним підхід щодо розподілу 30
відсотків коштів фонду, оскільки це надасть і далі мож�
ливість розподіляти "у ручному режимі" бюджетні кош�
ти серед регіонів, не виділяючи у пріоритети регіони із
повільним економічним розвитком, що не сприятиме
вирівнюванню диспропорцій територій.

Не погоджуємося з окремими експертами [13], які
вважають, що відсутність у законі фіксації суми для фон�
ду, а також приписів щодо процедури визначення конк�
ретної суми коштів фонду на кожен бюджетний рік ство�
рюватиме складності для середньострокового плануван�
ня видатків фонду. Оскільки щороку відчуваються
інфляційні процеси, що призводять до знецінення коштів.

Погоджуємося з думкою експертів Національного
інституту стратегічних досліджень щодо проблеми об�
меженості терміну використання коштів Фонду — про�
тягом бюджетного року [10, с. 24]. Відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України, бюджет — це план фор�
мування та використання фінансових ресурсів для за�
безпечення завдань і функцій, які здійснюються відпо�
відно органами державної влади, органами влади Авто�
номної Республіки Крим, органами місцевого самовря�
дування протягом бюджетного періоду, що складає
один календарний рік і починається 1 січня кожного
року та закінчується 31 грудня того ж року. Проекти
регіонального розвитку, як правило, у більшості ви�
падків, розраховуються і виконуються декілька років.
Кошти Фонду можуть виявитися, з певних причин, не
освоєними місцевими бюджетами та повинні будуть по�
вернуті до державного бюджету.

З огляду на вищезазначене, слід впровадити систе�
му накопичення коштів Фонду на державному чи місце�
вому рівнях бюджетів. Також на користь створення на�
копичувальної системи Фонду в Україні свідчать і дії
Уряду щодо запровадження повномасштабного держав�
ного стратегічного планування соціально�економічно�
го розвитку на перспективу з урахуванням середньост�
рокового бюджетного планування і використанням
єдиної системи показників кінцевих результатів діяль�
ності органів виконавчої влади.

Інституційно�правовим шляхом вирішення зазначе�
ної проблеми є внесення відповідних змін до Бюджет�
ного кодексу України.

В Україні Порядок підготовки, оцінки та відбору
програм і заходів, що можуть реалізовуватися за раху�
нок коштів державного фонду регіонального розвитку,
та порядок використання таких коштів визначаються
Кабінетом Міністрів України.

Вперше Порядок використання коштів у 2012 році
вищезазначеного Фонду затверджено постановою Ка�
бінету Міністрів України від 21 березня 2012 року №
312 [4], якою було визначено: механізм використання
коштів, співвідношення розподілу ресурсів між регіо�
нами, напрями спрямування бюджетних коштів на
фінансування інвестиційних програм і заходів, що відпо�
відають пріоритетам розвитку регіонів, визначених Дер�
жавною стратегією регіонального розвитку на період до
2015 року [3], і стратегіям розвитку регіонів; механізм
відкриття рахунків та подання звітності про викорис�
тання бюджетних коштів та контроль за цільовим вико�
ристанням коштів.

04 липня 2012 року постановою Кабінету Міністрів
України № 656 затверджено постійний Порядок підго�
товки, оцінки та відбору інвестиційних програм чи про�
ектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
Фонду.

На 2012 рік у державному бюджеті України визна�
чено видатки Фонду в загальній сумі 1,6 млрд грн., а в
проекті бюджету на 2013 рік передбачаються вже в сумі
3,4 млрд грн.

Крім вже визначеного поняття Бюджетним кодек�
сом України щодо "інвестиційних програм", вищевказа�
ною постановою виділяється термін "інвестиційний про�
ект".

Так, інвестиційний проект — це комплекс організа�
ційно�правових, фінансових та інженерно�технічних
заходів, що здійснюються суб'єктами інвестиційної
діяльності відповідно до планово�розрахункових доку�
ментів, які містять обгрунтування необхідності
здійснення таких заходів [5].

Вказаним Порядком також визначено умови фінан�
сування інвестиційних програм (проектів) за рахунок
бюджетних коштів, яких повинні дотримуватися учас�
ники процесу:

— наявність затвердженої проектної документації
на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально�
культурного, житлово�комунального призначення та
інфраструктури, що підвищує конкурентоспроможність
та інвестиційну привабливість регіону, окремих районів
та населених пунктів;

— мінімальна кошторисна вартість інвестиційних
програм (проектів) регіонального (міжрегіонального)
значення і тих, що реалізуються у містах обласного зна�
чення, — має бути не менш як 5000 тис. грн. та інвести�
ційних програм (проектів) районного значення і тих, що
спрямовані на розв'язання проблем однієї або декіль�
кох територіальних громад (міст районного значення,
сіл, селищ), — не менш як 1000 тис. грн.;

— середньостроковий період фінансування;
— співфінансування з місцевих бюджетів та інших

джерел у таких розмірах: не менш 20 відсотків загаль�
ної суми коштів, передбачених для їх фінансування за
рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді
для м. Київа; не менш 10 відсотків — для м. Севастополя
та обласних центрів; не менш як 5 відсотків — для міст
республіканського значення Автономної Республіки
Крим, обласного та районного значення, а також для
об'єктів, які належать до спільної власності територі�
альних громад сіл, селищ, міст і перебувають в уп�
равлінні обласних рад.

Для сіл і селищ дозволяється реалізація інвестицій�
них програм (проектів) без співфінансування з місцевих
бюджетів.

Крім того, положенням про Порядок визначаєть�
ся механізм підготовки, проведення оцінки та конкур�
сного відбору інвестиційних програм (проектів), що мо�
жуть відповідно до статті 24�1 Бюджетного кодексу
України реалізовуватися за рахунок коштів Фонду. У
конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені
органами виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, місцевими держадміністраціями та обласними,
районними, районними у містах, міськими, селищними,
сільськими радами інвестиційні програми (проекти), які
затверджені в установленому законодавством поряд�
ку.

Формування узагальненого переліку інвестиційних
програм (проектів), що реалізовуються на відповідній
території за рахунок бюджетних коштів, здійснюється
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облас�
ними, Київською та Севастопольською міськими дер�
жадміністраціями.

У свою чергу, для оцінки, забезпечення проведен�
ня конкурсного відбору, а також подання пропозицій
щодо формування узагальнених переліків інвестицій�
них програм (проектів) Рада міністрів Автономної Рес�
публіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації утворюють регіональні
комісії. Оголошення про проведення конкурсного
відбору розміщується регіональною комісією на офі�
ційному веб�сайті Ради міністрів Автономної Респуб�
ліки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій не пізніше ніж за два тижні
до початку проведення оцінки та конкурсного відбору
або в інший спосіб.
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За підсумками проведеної роботи, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими держадміністраціями та
конкурсної комісії Мінекономрозвитку, до 1 серпня
поточного року Мінекономрозвитку результати кон�
курсного відбору подає Кабінету Міністрів України для
затвердження в установленому порядку пропозицій
щодо розподілу бюджетних коштів з переліком відпо�
відних інвестиційних програм (проектів).

Критеріями конкурсного відбору інвестиційних про�
грам (проектів) є:

— відповідність пріоритетам розвитку регіонів, виз�
наченим державною стратегією регіонального розвит�
ку та регіональними стратегіями розвитку;

— створення, приріст чи оновлення основних засобів
комунальної власності або спільної власності територ�
іальних громад;

— зменшення обсягів незавершеного будівництва —
першочерговість спрямування коштів на фінансування
пускових об'єктів будівництва і реконструкції та об'єк�
тів з високим ступенем будівельної готовності;

— пріоритетність фінансування інвестиційних про�
грам, які мають важливе значення для соціально�еко�
номічного розвитку двох і більше регіонів;

— відповідність вимогам енергозбереження та за�
хисту навколишнього природного середовища, встанов�
леним законодавством;

— оптимізація мережі соціальної інфраструктури з
урахуванням під час будівництва нових об'єктів показ�
ника фактичного забезпечення об'єктами соціального
призначення на одного мешканця відповідної адміні�
стративно�територіальної одиниці порівняно із серед�
ньою в регіоні;

— ефективність реалізації інвестиційної програми
(строк окупності, створення нових робочих місць, над�
ходження до державного та місцевих бюджетів податків
і зборів (обов'язкових платежів), приріст або оновлен�
ня основних засобів, введення в дію потужностей, інші
показники оцінки успішності реалізації) [5].

Проте, вважаємо, що розглянутий порядок викори�
стання коштів потребує удосконалення та внесення на�
ступних змін.

Згідно з пунктом 2 Порядку використання коштів
Фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 04 липня 2012 року № 656, зазначені видат�
ки передбачаються у державному бюджеті як бюджет�
на програма "Державний фонд регіонального розвит�
ку".

Головний розпорядник зазначених коштів, який зат�
верджується законом про Державний бюджет України,
визначає мережу розпорядників коштів нижчого рівня
та відповідальних виконавців програми.

Однак при застосуванні в 2012 році вищевказаного
механізму використання коштів Фонду виникли усклад�
нення із складанням мережі розпорядників нижчого
рівня.

Так, по ряду об'єктів, що фінансуються за рахунок
вказаних коштів, замовниками робіт мають бути визна�
чені органи місцевого самоврядування, якими у попе�
редні періоди виготовлена проектно�кошторисна доку�
ментація та проведені конкурсні торги.

Згідно з діючим механізмом використання коштів
Фонду, вказані органи місцевого самоврядування необ�
хідно включити до мережі обласної державної адмініст�
рації, що суперечить положенням Порядку складання,
затвердження та подання мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів усіх рівнів і основних вимог до неї,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 14 травня 2010 року № 263. Як наслідок, процес ос�
воєння бюджетних коштів затримується через проведен�
ня іншим розпорядником коштів додаткових конкурсних
торгів та передачу проектної документації.

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне кош�
ти з Фонду надавати регіонам у вигляді субвенцій об�

ласним бюджетам з подальшим їх перерозподілом між
місцевими бюджетами.

Зазначене відповідає пункту 12 Національного пла�
ну дій на 2012 рік щодо впровадження Програми еко�
номічних реформ на 2010—2014 роки "Заможне сусп�
ільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" [8], яким передбачено, що фінансування суб�
венцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що
спрямовуються на заходи соціально�економічного роз�
витку регіонів, з 2013 року здійснюється через держав�
ний фонд регіонального розвитку.

Можна зазначити, що створення такого Фонду в
Україні є однією з умов прискорення регіонального
соціально�економічного розвитку.

Наступним механізмом реалізації принципу парт�
нерства держави та регіонів слід вважати застосування
Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом
Міністрів України та Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською, Севасто�
польською міськими радами. Принципом укладання
Угод є узгодження державних і регіональних інтересів
щодо соціально�економічного розвитку територій шля�
хом оптимальної концентрації обмежених бюджетних
ресурсів і спрямування їх на пріоритетні проекти роз�
витку. Такий механізм здатен забезпечити ринковий,
економічний характер впливу держави на регіональний
розвиток, оскільки передбачає взаємну відповідальність
центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування за реалізацію спіль�
них заходів у регіональному та місцевому розвитку
відповідно до Державної стратегії регіонального роз�
витку і регіональних стратегій. У цілому, укладання Угод
спрямоване на забезпечення стабільності у відносинах
між центральною та регіональною владою.

В Україні запровадження такого механізму стиму�
лювання розвитку регіонів, як укладання Угод між Ка�
бінетом Міністрів України та відповідними органами
місцевого самоврядування визначено Законом України
від 08 вересня 2005 року № 2850�ІV "Про стимулюван�
ня розвитку регіонів" [2]. Причиною впровадження до�
говірних відносин між Урядом та регіонами є неефек�
тивність субвенційних механізмів фінансування проектів
соціально�економічного розвитку регіонів, стимулюван�
ня та підтримки депресивних територій.

До позитивних наслідків укладання та реалізації
Угод слід віднести:

— концентрацію ресурсів регіонів та держави для
вирішення найгостріших проблем місцевого розвитку;

— узгодження інтересів органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо реалізації стра�
тегічних завдань регіонального розвитку;

— диверсифікацію джерел ресурсів регіонального
розвитку, у тому числі можливість широкого залучен�
ня приватного капіталу, задіяння потенціалу державно�
приватного партнерства для фінансування регіональних
та міжрегіональних проектів;

— підвищення відповідальності місцевих органів
влади за ефективне використання ресурсів, спрямова�
них на вирішення соціально�економічних проблем роз�
витку регіону;

— чітке визначення зобов'язань сторін, спільна
відповідальність уряду і місцевої влади за кінцевий ре�
зультат реалізації визначених завдань тощо.

На червень 2012 року укладені та виконуються Уго�
ди щодо регіонального розвитку в таких областях, як
Вінницька (2010—2015 роки), Волинська (2010—2014
роки), Івано�Франківська (2011—2015 роки), Львівська
(2009—2013 роки), Херсонська (2011—2013 роки) об�
ласті.

Наприклад, Угодою щодо регіонального розвитку
Херсонської області передбачено реалізувати наступні
пріоритетні регіональні проекти: розвиток внутрішнь�
огосподарських зрошувальних систем; модернізація
транспортної інфраструктури; водопостачання
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сільських населених пунктів області; поліпшення жит�
лових умов населення області; створення інфраструк�
тури для зберігання, постачання та реалізації сільсько�
господарської продукції тощо.

За період реалізації Угод щодо розвитку Донецької,
Вінницької, Волинської, Івано�Франківської, Львів�
ської, Херсонської областей на виконання спільних за�
ходів (станом на 1 листопада 2011 року) було спрямо�
вано 2562,1 млн грн. (15 % суми фінансових зобов'язань,
термін виконання яких настав), у тому числі: з держав�
ного бюджету — 1922,2 млн грн (29,2 %); з місцевих
бюджетів — 460,8 млн грн (24,9 %) та залучено 179,1 млн
грн. з інших джерел фінансування (19,4 %) [10, с. 26].

За рахунок зазначених коштів у рамках виконання
Угод реалізовані заходи з вирішення нагальних проблем
економічного та соціального розвитку регіонів.

Проте можна вказати на проблеми, що виникають у
процесі укладання та реалізації таких Угод, як: велика
тривалість процедур розробки та укладання Угод у часі
(Донецька область — майже 1 рік, Львівська область — 1
рік 9 місяців), вплив політичного фактора на процедуру
розробки і укладання Угод, пріоритет першочерговості
щодо укладання Угод для регіонів з високим та середнім
рівнем соціально�економічного розвитку [10, с. 27].

Окрім того, практика засвідчила, що реалізація цих
Угод не стала в повній мірі основою політики розвитку
регіонів, оскільки більшість стратегій економічного та
соціального розвитку регіонів мають недоліки стратег�
ічного планування розвитку регіонів на середньо� та
довгострокову перспективу, носять суто декларативний
характер.

Незважаючи на такий стан справ щодо реалізації
Угод, слід відмітити, що в умовах дефіциту фінансових
ресурсів та жорсткої економії бюджетних коштів зап�
ровадження договірних відносин між Кабінетом Мі�
ністрів України та обласними радами повинно стати
ефективним механізмом стимулювання розвитку регі�
онів.

Проте окремі експерти вважають, що угоди щодо
регіонального розвитку та програм подолання депре�
сивності території — інструмент, який існує в Україні
уже понад 5 років, не показав своєї ефективності. Зап�
ровадження цього механізму, подібного до французь�
кого в Україні не дало своїх результатів, оскільки регі�
они, в Україні не мають власних фінансових ресурсів та
свобод у їх використанні, як це є у Франції. До того ж,
навіть французи відходять від цієї моделі, як неефек�
тивної і переорієнтовуються на моделі регіонального
розвитку, що застосовуються в Європейському Союзі
— фінансування проектів розвитку регіонів чи окремих
груп регіонів за допомогою європейського фонду та
власних ресурсів регіону [13].

На нашу думку, шляхами підвищення ефективності
використання механізмів інвестиційної складової місце�
вих бюджетів можуть стати наступні:

— зменшення частки державної участі та збільшен�
ня приватного і місцевого капіталу;

— чітке визначення повноважень та відповідальності
як Уряду, так і місцевої влади за кінцевий результат ре�
алізації Угоди;

— спрямування коштів на пріоритетні напрями роз�
витку, визначені в стратегіях відповідних територій;

— врахування особливостей регіонів та потенціалу
приватного капіталу на місцях, який може бути залуче�
ний до фінансування інвестиційних проектів.

ВИСНОВКИ
Отже, вважаємо, що зміцнення фінансової дієздат�

ності громад за рахунок розширення податкової бази
місцевих бюджетів, залучення не бюджетних ресурсів
та коштів приватного сектора до реалізації інвестицій�
них регіональних і місцевих проектів, підвищення со�
ціальної відповідальності бізнесу, а також раціональне
поєднання державного, місцевого, приватного і міжна�

родного капіталу сприятиме позитивній динаміці со�
ціально�економічного розвитку регіонів та надасть
можливість здійснювати повним обсягом фінансування
інвестиційних програм на місцях.

Подальшого дослідження потребує питання ефек�
тивного використання механізму державно�приватно�
го партнерства з метою реалізації інвестиційних про�
ектів у державі та в регіонах. Його визначено одним із
ключових механізмів реалізації політики модернізації
економіки та вирішення важливих проблем соціально�
економічного розвитку територій. Економічної вигоди
від застосування такого механізму стимулювання регі�
онального розвитку можна досягти шляхом узгоджен�
ня державних, регіональних і приватних інтересів.
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ВСТУП
Проблему довіри досліджено в рамках соціологіч�

них та маркетингових концепціях, що вивчають суспільні
зв'язки як соціальний обмін (зокрема, праці Дж. Хоман�
са, П.Блау, Т.Парсонса). Ще раніше, у працях німець�
ких соціологів Е.Дюркгейма і Ф.Тьоніса, довіра тлума�
читься як передумова соціального ладу та органічної со�
лідарності між розрізненими індивідами. Н.Луман у
книзі "Довіра і влада" (1979 р.) писав, що довіра стає
необхідною умовою суспільного розвитку в силу зрос�
тання невпевненості людей у майбутньому, пов'язано�
го зі зростанням складності і непрозорості сучасних
суспільств [22]. Протилежністю довірі у посткомуні�
стичних державах сучасний польський соціолог Я. Ста�
нішкіс називає "дефіцит капіталістичної культури кон�
тракту". "Рівень взаємної довіри, необхідний у ринко�
вих оборудках, у посткомунізмі дуже низький. Прин�
цип рівних шансів на ринку порушується корупцією і
клієнтилізмом, характерним і для політичного капіта�
лізму, і для капіталізму громадського сектора" [12, с.
105], що й зумовлює актуальність дослідження.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки довіра виникає внаслідок справджування

очікувань сторін, їхньої готовності цим очікуванням
відповідати і переконання у тому, що інша сторона под�
іляє відповідні норми і цінності, як�от передбачуваність
і надійність, вона тісно "вплетена" у процес формуван�
ня репутації. Репутація поєднує когнітивні (знання,
досвід) та афективні компоненти, адже ставлення зав�
жди включає в себе суб'єктивні, емоційні елементи. Ре�
путація визначає те, наскільки стейкхолдери, які мало
знають про істинні наміри об'єкта репутації, довіряють
йому [25]. А. Голін вживає термін "банк довіри", причо�
му, на його думку, довіра є ключовим елементом со�
ціального контакту і серецевиною тривалого успіху; та�
кож він вважає формування довіри основою будь�яких
відносин [17]. Отже, для органів державної влади дові�
ра — передумова формування позитивної репутації:
якщо довіра є, репутація зміцнюється. Отже, метою
статті є обгрунтування взаємозв'язку між довірою до
органів публічної влади та їхньою репутацією та виок�
ремлення характеристик, які сприяють виникненню
інституційної довіри.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фундаментальну значимість для дослідження фено�

мену довіри мають праці західних дослідників: Р. Акоф�
фа, П. Блау, П. Бурдьє, Е. Гідденса, Г. Зіммеля, Дж. Ко�
улмена, М. Крозьє, Н. Лумана, Л. Нанна, Т. Парсонса,
Р. Патнама, А. Селігмена, Ф. Тьоніса, Ф. Фукуяма,
Дж. Хоманса, П. Штомпки; та українських і російських
науковців: Е.А. Афоніна, Т.Е. Василевської, О.І. Виш�
няка, Р.В. Войтович, С.Д. Дубенко, Є.І. Головахи,
В.М. Князєва, В.М. Козакова, П.М. Козирєвої, С.О. Ма�
кєєва, А.М. Михненка, Є.Г. Морозової, І.Ф. Надольно�
го, Л.А. Пашко, В.А. Ребкала, Є.В. Ромата, А.О. Ручки,
Ю.Й. Самчука, Л.Г. Скокової, Н.І. Соболєвої, Ю.П. Сур�
міна, М.О. Шульги та ін. Однак у взаємозв'язку з фор�
муванням репутації органів державної влади поняття
довіри у державно�управлінській науці потребує глиб�
шого аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оксфордський словник англійської мови визначає

довіру як "тверду впевненість у тому, що на якусь лю�
дину можна покластися" [1, с. 223]; "довіра — це пози�
тивна установка щодо іншого об'єкта, пов'язана з пев�
ним набором очікувань, виправдання яких зміцнює цю
установку, і така, що визначає схильність реципієнта
передати частину значимих соціальних функцій об'єкта
довіри" [13, с. 219]. Широкий підхід до поняття "довіра"
запропонував Р.Ріппбергер: "довіра — це ризикований
аванс, відмова від взаємного зовнішнього контролю і
захисту від недобросовісної поведінки в надії, що інша
людина, незважаючи на відсутність таких захистів, не
буде цим користуватись" [4, с. 237].

Довіра до органів влади базується на визнанні пол�
ітичних дій, але не зводиться до ставлення громадян до
політичних і державних інститутів; довіра до держав�
них і політичних інститутів (як і будь�яких інших соц�
іальних інститутів) "включає передусім очікування гро�
мадян щодо рішень та дій цих інститутів у майбутньо�
му, а не тільки у минулому" [3, с. 25—26]. Отже, йдеться
про кредит довіри — очікування більш позитивних дій
від цих інститутів у майбутньому, ніж вони, на думку
громадян, зробили у минулому.

Попри те, що інтерес до психологічних основ довіри є
помітним в усіх суспільних науках, економісти формалізу�
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ють визначення довіри так: "Поняття довіри у найзагальні�
шому значенні може бути сформульоване як очікування
того, що на партнера можна покластися щодо його зобов�
'язань, передбачуваності його поведінки і чесності (fairness)
в діях і переговорах, при цьому що він має можливість по�
вести себе недобросовісно (opportunustically)" [24].

Британський соціолог Е.Гідденс виокремлює два види
довіри: довіру до людей, яка побудована на особистіс�
них зобов'язаннях ("персоніфікована довіра"), і довіра до
абстрактних систем ("до анонімних інших") [16]. Останній
тип довіри формується, на думку Е.Гідденса, у сучасну
епоху, і її поле охоплює політичні, економічні відноси�
ни, інститути і організації, вона поширюється на символ�
ічну систему і на соціальний порядок у цілому. У постмо�
дерних суспільства саме довіра до "анонімних інших" за�
безпечує відчуття надійності у повсякденні. Персоніфі�
ковану довіру він розуміє як співпрацю, взаємну відпов�
ідальність і впевненість у чесності іншого [9]. Вже згада�
ний Н.Луман стверджував, що довіра є "основним момен�
том людського життя" [22, с. 4]. За Н. Луманом,
складність сучасного світу є особливою проблемою для
тих людей, хто намагається діяти "заодно" з ним, підлаш�
товуватись під нього — це "єдина проблема, яка постійно
зростає, це залежність світу як цілого від індивідів, які
його складають, і ця проблема полягає у посиленні його
"складності" у часі і просторі, яка виявляється у ней�
мовірній надмірності реальностей і можливостей" [там
же, с. 5]. Тому способом зниження непевності є довіра.

Довіряючи об'єктові довіри, ми очікуємо, що він чи�
нитиме адекватно, відповідально, справедливо. З цього
погляду на особливу увагу заслуговує концепція дові�
ри польського соціолога П.Штомпки, який запровадив
у науковий обіг поняття "травми трансформації", тоб�
то соціальної (культурної) травми як вияву у свідомості
людей дисфункціональних наслідків від докорінних со�
ціальних змін, які драматично позначились на їхньому
житті [26]; пізніше український соціолог А.О.Ручка на�
звав це "травматичною ідентичністю" [11].

Процес поновлення довіри він бачить частковим ви�
падком загального "соціального становлення" (social
becoming). Рушійними силами процесу становлення
"культури довіри" є: 1) структурні можливості, які зао�
хочують довіру; 2) агентні ресурси — готовність і бажан�
ня агентів скористатись цими можливостями. П.Штомп�
ка вважає, що демократія сприяє становленню "культу�
ри довіри", водночас, і сама довіра є передумовою демок�
ратії, успішне функціонування якої передбачає низку
моментів: комунікацію між громадянами; толерантність;
заміну конфлікту і боротьби компромісом; певний рівень
цивілізованості під час суспільних диспутів; активна
участь громадян у житті суспільства; високий освітній
рівень громадян. Довіра породжується демократією і
породжує саму демократію: довіра до демократії зумов�
лена підзвітністю того, кому довіряєш, зокрема, наявні�
стю структур, які хоча б потенційно здатні на контроль і
покарання у випадку порушення довіри.

У працях відомих соціологів Дж. Колемана, Р.Д. Пат�
нама та політолога й економіста Ф. Фукуями простеже�
но тісний зв'язок між довірою як формою соціальної
солідарності і нормальним функціонуванням суспіль�
ства. У тлумаченні Дж. Колемана та Р.Д. Патнама, дов�
іра є основою соціального капіталу; це мережа інститу�
ціалізованих зв'язків або відносин, цілеспрямовано
сформований у вигляді зобов'язань і очікувань, інфор�
маційних каналів та інших соціальних норм [15; 19]. Вслід
за ними, Ф. Фукуяма визначає довіру як очікування, яке
виникає у членів певної спільноти щодо того, що й інші
її члени поводитимуть себе передбачувано, чесно (fair)
і з увагою до потреб інших людей, з якими вони пов'я�
зані певними спільними нормами; внаслідок цього, на
його думку, формується соціальний капітал — як
здатність людей працювати разом заради досягнення
спільної мети [14]. Довіра має характер капіталу, бо зат�
рати на трансакцію під час можливих переговорів і вир�

ішень конфліктів зменшуються, а зростання інтенсив�
ності взаємно довірливих відносин полегшує доступ до
людського капіталу іншого індивіда (те саме, безпереч�
но, стосується й інституцій).

Отже, довіра у державному управлінні (англ. trust,
credibility) — це ступінь визнання суспільством діяль�
ності, рішень органів державної влади та окремих по�
садових осіб на основі раціонального�цільового, право�
вого, соціально�економічного чинників, що базується на
очікуваннях суспільства від відповідних інститутів вла�
ди певних дій і може мати персоніфікований характер.
Як соціально�політичний феномен, довіра у державно�
му управлінні відображає здатність державних інсти�
туцій представляти цінності суспільства і має динаміч�
ний характер, що позначається терміном "кредит дові�
ри", який включає очікування найбільш позитивних дій
і рішень від влади у майбутньому.

У політичному маркетингу "виробництво", "побудова
довіри" (building trust) є обов'язковим постулатом: політич�
на транзакція вважається ефективною, якщо під час її пе�
ребігу вдалось створити довгострокові, взаємовигідні
відносини між учасниками обміну [Недяк, 2008]. Але оче�
видним є те, що стрімка втрата довіри до державних та соц�
іальних інституцій є одним з найбільших сучасників вик�
ликів представницьких демократій. Водночас, низка нау�
ковців дійшли висновку, що довіра — "не є чимось таким,
чим можна керувати" [Herriot, 1998; Thompson, 1998]. До�
віра — це культурна норма, вважають вони, її рідко мож�
на створити навмисно, оскільки спроби створити довіру з
розрахунку зруйнували б основи довіри. Однак М.Томп�
сон вважає довіру, наприклад, всередині організацій "пло�
дом гарного менеджменту" [27].

 За Дж. Грунігом і Л. Хон, якість відносин, як міжо�
собистісних, так і соціальних характеризують чотири
показники: взаємний контроль; довіра; зобов'язання;
задоволення [20], що показано на рис. 1.

Виокремивши умови, які сприяють виникненню дові�
ри, формально можна говорити про її побудову. Перша,
найважливіша умова — процедурна справедливість: "під
процедурною справедливістю розуміють коректність
методу, який використовують для прийняття рішення"
[19, с. 922]. Тобто, якщо процес прийняття рішень буде
сприйнято як процедурно правильний (коректний, спра�
ведливий), то це дасть змогу всім його учасникам вважа�
ти, що до них ставляться з повагою. На основі аналізу
праць [19; 27], ми виокремили критерії, які можуть мати
нормативний характер для виникнення інституціональ�
ної довіри. Це: узгодженість, неупередженість, точність,
участь у розробці рішень, прозорість.

Таким чином, процедурна справедливість забезпе�
чує легітимність, і як наслідок — сприяє виникненню
довіри та збільшує готовність до лояльності. "Наявність
вказаних закономірностей багато в чому пояснюється
тим, що довіра і толерантність єдині у своїй спрямова�
ності. Довіра, яка є однією із підвалин соціального кап�
італу, передбачає високий рівень відповідальності, чес�
ності, передбачуваності у взаємовідносинах, тобто все
те, що необхідно для толерантності, яка формує осно�
ви стійкого соціального порядку, можливість добро�
вільної поведінки, породжує добру волю і розуміння,
яке дає можливість громадянам мирно вирішувати су�
перечності і конфлікти" [7, с. 46].

У західній політичній науці поширеною є практика
розрізняти в плюралістичних демократіях феномени
легітимності влади та довіри громадян до конкретних
політичних інститутів і політичних лідерів. Причому,
легітимність тлумачиться як складова соціальної оцін�
ки, близької до поняття "статус". М. Вебер розрізняв
владу, що відповідає формальним законам, юридичним
нормам права, тобто є законною, легальною; та владу,
що є дійсно значущою для людей. Американський полі�
толог С. Ліпсет запропонував визначати легітимність як
"здатність системи перебувати в русі й підтримувати у
людей впевненість у тому, що існуючі політичні інсти�
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тути є найбільш прийнятними для суспільства" [21,
с. 77]. Проте, слушно пише О.І. Кокорська, у по�
сттоталітарних суспільствах зберігається уявлен�
ня про те, що критика окремих політичних лідерів
чи інститутів означає неприйняття режиму в ціло�
му [8]. Натомість для демократій є властивою пе�
ріодична зміна виконавців влади; отже, тут більш
суттєвим є те, що громадяни підтримують чинні
норми й правила заміни суб'єктів політичної вла�
ди; падіння довіри до тих, хто перебуває при владі,
відбувається значно швидше, ніж до політичного
режиму. Через це французький дослідник М. До�
ган, відстежуючи тенденцію до зниження довіри
до суспільно�політичних інститутів у розвинених
демократіях, характеризує цей процес як "ерозію",
а оцінки на кшталт "делегітимації" чи "кризи" вва�
жає перебільшенням [5, с. 85].

Проблема інституціональної довіри в Україні
залишається врай актуальною вже досить трива�
лий час. Цікаво, що у статті "Генеральна дові�
реність" у журналі "Корреспондент" секретар
РНБО України (на час написання статті — віце�
прем'єр�міністр України) А. Клюєв пише, що влада ніко�
ли не доможеться успіху у проведенні реформ, якщо
прості громадяни не будуть їй довіряти. "Визнаю, що ус�
відомлення цього факту владою відбулось не відразу.
Тепер я розумію, що якби ми від початку поставили за
мету донести до суспільства суть і важливість заплано�
ваних реформ, ми б зустріли на своєму шляху значно
менше критики" [6].

Як показують дослідження Інституту соціології
НАН України, найбільш динамічно змінюється за роки
незалежності України рівень довіри громадян до Пре�
зидента країни. Піковими значеннями у цих досліджен�
нях, які були проведені після чергових виборів Прези�
дента з 1994 по 2010 рр., був рівень довіри до новообра�
ного чи переобраного на другий термін Президента Ук�
раїни. Цей рівень довіри перевищував довіру до всіх
інших державних та політичних інститутів. "На підставі
цього можна говорити, що після виборів Президента він
отримує кредит довіри громадян, який не зовсім вип�
равдовує у своїй подальшій діяльності. А тому в міжви�
борчий період частка громадян, яка довіряє Президен�
тові, більш чи менш стрімко знижується" [3, с. 36], що
показано в таблиці 1.

Як бачимо, найбільший рівень довіри у 2010 р. фіксу�
вався до Президента (30,8%), виконавча влада (уряд і
органи місцевої влади) мали значно нижчий рівень дов�
іри населення (19,7% і 17,9% відповідно). І на останньо�
му місці серед запропонованих для оцінки щодо довіри
інститутів влади перебуває Верховна Рада (14,2%).

При цьому довіра громадян до Кабінету Міністрів
України виявляється досить залежною від коливань до�
віри до Президента країни. За даними моніторингу ІС
НАНУ, найбільшого показника рівень довіри до Кабі�
нету Міністрів досягав у 1995 р. (16% довіри), у 2000 р.
(14% довіри), у 2005 р. (37% довіри), у 2010 р. (20% дов�
іри), тобто після президентських виборів, а не парламен�
тських. І що характерно: довіра до уряду зовсім не за�
лежить від того, задоволені чи ні громадяни України
своїм життям; задоволеність життям тут — "ключовий
показник, що визначає взаємодію решти індикаторів, які
характеризують державу з огляду на такі категорії, як:
безпека, стабільність соціальної системи, сталість роз�
витку, законність, взаємодовіра, розвиток людського
потенціалу" [2, с. 194]. Майже така сама картина спос�
терігається і щодо Верховної Ради. Що стосується дов�
іри до Президента і органів місцевої влади, то ті, хто
задоволений своїм життям більшою мірою, ніж ті, що
не задоволені, виявляють до них свою довіру. Водночас,

коливання довіри до інститутів влади у негативний бік
сигналізує про раціоналізацію масової свідомості,
відмову від завищених емоційних очікувань та поширен�
ня практики "покладатися більше на себе", що зі свого
боку, свідчить про відчуження і недостатній розвиток
громадянського суспільства.

Тенденція падіння довіри до органів влади, щоправ�
да, є глобальною. Про це свідчать дані Edelman Trust
Barometer�20121. У всьому світі люди звинувачують у
пережитих у 2011 р. фінансових та політичних кризах
свої уряди більше, ніж будь�які інші установи [18]. У 17
з 25 обстежених країн, урядам довіряють менше поло�
вини, вказуючи, що їхні дії не є правильними (серед цих
країн Франція, Іспанія, Італія, Бразилія, Південна Ко�
рея та Китай; в Японії довіра до уряду знизилась дуже
помітно — на 26 пунктів — внаслідок катастрофічного
землетрусу, що обрушився на країну на початку весни
2011 р.). Незмінною, за даними Edelman Trust Barometer�
2012, залишилась довіра до урядів у Німеччині, США,
Сингапурі та Ірландії (в останній — це радше по'язано з
очікуваннями, оскільки перед опитуванням у цій країні
було обрано новий уряд). Edelman Trust Barometer по�
казав, як респонденти уявляють "ідеальну владу" (в ори�
гіналі — "government"):

1) 74% опитаних вважають, що влада має чути по�
треби громадян;

2) 73% опитаних вважають, що влада має чесно і ча�
сто спілкуватись;

3) 72% опитаних вважають, що влада має провадити
прозору і відкриту практику діяльності;

4) 69% опитаних вважають, що влада має бути ефек�
тивною в економічному відношенні.

Як бачимо, органам влади є над чим працювати, пе�
редовсім, у соціальній сфері (йдеться про відповідність
суспільним очікуванням щодо врахування їхніх інтересів
та прозорості). Поворотним пунктом відновлення дові�
ри може стати налагоджування діалогу зі стейкхолде�
рами, відкритість та партнерство.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що: 1) до�

віра у державному управлінні — це ступінь визнання
суспільством діяльності, рішень органів державної вла�
ди та окремих посадових осіб на основі раціонального�
цільового, правового, соціально�економічного чинників,
що базується на очікуваннях суспільства від відповід�
них інститутів влади певних дій і може мати персоніфі�
кований характер. Як соціально�політичний феномен,

Взаємний 
контроль та 
взаємна 
залученість 

Зобов’язання: 
рівень, який 
позначає межі 
взаємних 
зобов’язань 

Рівень довіри 
та 
відкритості 
обох сторін 

Задоволення від 
співпраці, 
сприятливе 
ставлення одне 
до одного 

Рис. 1. Характеристики якісних міжособистісних і соціальних
відносин

________________________________________
1 Edelman Trust Barometer — це щорічне глобальне дослідження настроїв інформованих "лідерів думок", що проводится комун�

ікаційною компанією Edelman протягом 12 років, постійно розширюючи свою географію (у 2011 р. було опитано 5600 респондентів
у 25 країнах світу).
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довіра у державному управлінні відображає здатність
державних інституцій представляти цінності суспільства
і має динамічний характер, що позначається терміном
"кредит довіри", який включає очікування найбільш по�
зитивних дій і рішень від влади у майбутньому; 2) довіра
виникає внаслідок справджування очікувань сторін,
їхньої готовності цим очікуванням відповідати і пере�
конання у тому, що інша сторона поділяє відповідні нор�
ми і цінності, такі як передбачуваність і надійність, вона
тісно "вплетена" у процес формування репутації. Репу�
тація визначає те, наскільки стейкхолдери, які мало зна�
ють про істинні наміри суб'єкта репутації, довіряють
йому. Для органів державної влади довіра — це переду�
мова формування позитивної репутації: якщо довіра є,
репутація зміцнюється; 4) довіра до органів державної
влади базується на визнанні політичних дій, але не зво�
диться до ставлення громадян до політичних і держав�
них інститутів і включає передусім очікування громадян
щодо рішень та дій цих інститутів у майбутньому, а не
тільки досвід їхніх дій у минулому; 5) тенденція до пад�
іння довіри до органів влади є глобальною, що показа�
ли, зокрема, дані Edelman Trust Barometer�2012 (у 17 з
25 обстежених країн Європи, Америки та Азії, урядам
довіряють менше половини громадян, вказуючи, що їхні
дії не є правильними). Єдиним інститутом, довіра до яко�
го зросла, є традиційні і соціальні мас�медіа. Серед уяв�
лень про "ідеальну владу", яка могла б викликати більшу
довіру, лідирують побажання: "чути потреби громадян";
"чесно і часто спілкуватись"; "провадити відкриту і про�
зору практику діяльності"; "ефективно вести фінансові
справи у країні". Отже, поворотним пунктом відновлен�
ня довіри до органів влади може стати налагоджування
діалогу зі стейкхолдерами, відкритість та партнерство.
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у вив�
ченні причин низької інституційної довіри в Україні та
встановленні критерїв, які дали б змогу розробити кон�
кретні заходи з поступового відновлення довіри та
зміцнення репутації органів публічної влади.
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Який рівень 
Вашої довіри 

до…? 

Зовсім не 
довіряю 

Радше не 
довіряю 

Важко 
сказати 

Радше 
довіряю 

Цілком 
довіряю 

Президента 14.6 18,3 36,3 24,5 6,3 
Уряду 18,8 24,8 36,7 17,3 2,4 
Місцевих 
органів влади 

19,9 28,5 33,7 16,8 1,1 

Верховної 
Ради 

22,3 28,1 35,3 12,8 1,4 

Таблиця 1. Рівень довіри до інститутів влади (%)

Українське суспільство 1992—2010. Соціологічний моніторинг,
2010.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні роки безробіття стало великим макроеко�

номічним явищем, перетворившись на самостійний фак�
тор розвитку економіки. Проте, в Україні дотепер не ви�
роблено такої політики в області зайнятості, яка спри�
яла б успішності реформ. Сьогодні ясно, що роль без�
робіття як неминучого наслідку фінансової стабілізації
була недооцінена.

Проблема безробіття в Україні сьогодні досить важ�
лива. Статистика свідчить про кількість зареєстрованих
безробітних на 1 березня поточного року, яка станови�
ла 616,7 тисяч осіб, або третину всіх безробітних пра�
цездатного віку. Кількість незайнятих громадян, які пе�
ребували на обліку в Державній службі зайнятості, на 1
березня 2012 становила 635,6 тисячі осіб [6].

 Кожному з них необхідно виплачувати допомогу по
безробіттю. Ось на що витрачаються кошти, які могли б
бути використаними для інших цілей (на освіту, охоро�
ну здоров'я), яких і так не вистачає у державному бюд�
жеті.

Метою статті є аналіз сучасного стану безробіття в
Україні, його проблеми та шляхи подолання безробіт�
тя на територіальному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Багато вчених приділяли значну увагу висвітленню

світового досвіду, власної практики в галузі регулюван�
ня процесів зайнятості. На сучасному етапі досліджен�
ням проблеми безробіття та вирішенням зайнятості на�
селення займались такі науковці, як: В. Близнюк, І. Бон�
дар, Н. Гаркавенко, М. Корчун, Ю. Краснов, Е. Лібано�
ва, Ю. Маршавін, І. Моторна, Н. Павловська, І. Петро�
ва, О. Павловська, О. Терещенко.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Безробіття — це соціально�економічне явище, коли

частина робочої сили (економічно�активне населення)
не зайнята у сфері економіки та не має можливості ви�
користати свою робочу силу. Тобто в реальному житті
безробіття виступає як перевищення пропозиції робо�
чої сили над попитом на неї. В Україні вперше в 1991
році з прийняттям Закону України "Про зайнятість на�
селення" (ст. 2) законодавчо визначається безробіття.
Кого ж віднести до безробітних? Згідно з нашим зако�
нодавством, безробітними вважаються люди працездат�
ного віку, що не можуть одержати роботу відповідно
до своєї освіти, професії, ступеня кваліфікації та які
втратили роботу з незалежних від них причин, не ма�
ють заробітку та зареєстровані в центрах зайнятості,

УДК 331.56(477)

К. І. Курсон,
аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,
Національна академія державного управління при Президентові України

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

У статті висвітлено сучасний стан безробіття в Україні, його проблеми та запропоновано шляхи його

подолання на територіальному рівні. Визначені основні завдання регулювання діяльності органів місце?

вого самоврядування по боротьбі з безробіттям щодо зайнятості населення.

The article was the current state of unemployment, problems in Ukraine and suggested ways to overcome

this problem on the territorial level. Defined the main tasks and methods of regulation of activity of local

authorities to combat unemployment.

Ключові слова: місцеве самоврядування, безробіття населення, зайнятість, територіальна громада.
Key words: local government, population, employment, unemployment, territorial community.

шукають роботу та здатні приступити до праці. Рівень
безробіття визначається відношенням числа безробіт�
них до загальної чисельності працездатного населення
країни.

Причинами безробіття, на нашу думку, є:
— структурні зрушення, що виражаються у впровад�

женні нових технологій, згортанні виробництва в окре�
мих галузях, закритті технічно відсталих підприємств.
Це призводить до скорочення зайвої робочої сили;

— спад чи депресія, що змушують роботодавців зни�
жувати потребу у всіх ресурсах, у тому числі і трудо�
вих;

— нездорова конкуренція, зокрема на ринку праці;
— політика уряду в галузі оплати праці: підвищення

мінімального розміру заробітної плати збільшує витра�
ти виробництва і тим самим знижує попит на робочу
силу;

— сезонні зміни у виробництві в окремих галузях
економіки;

— зміни в демографічній структурі населення, зок�
рема зростання чисельності населення в працездатно�
му віці збільшує попит на працю і, отже, зростає імо�
вірність безробіття.

А основними причинами існування стійкого безро�
біття можна вважати такі: виплату допомоги по безро�
біттю та "жорсткість" заробітної плати, адже встанов�
лення і виплата допомоги по безробіттю підвищують
природний його рівень, оскільки полегшують долю без�
робітних.

Загалом безробітних можна поділити на три кате�
горії.

1. Громадяни, які не бажають працювати, але зареє�
стровані у центрі зайнятості для одержання допомоги
по безробіттю або ж мають засоби для існування (зарп�
лати, пенсії батьків, соціальна допомога малозабезпе�
ченим тощо).

2. Громадяни, звільнені з попереднього місця робо�
ти, що мають проблеми з пошуком роботи.

3. Молоді спеціалісти, які не мають досвіду роботи
за спеціальністю.

Працевлаштувати можливо лише дві останні кате�
горії громадян. Для цього треба:

— знати можливості працевлаштування вивільнених
з роботи працівників, які вже мають досвід роботи за
спеціальністю;

— розробити програму заходів для працевлаштуван�
ня молодих спеціалістів [5, c. 13—15].

Організація життєдіяльності територіальної грома�
ди є однією з основних функцій органів місцевого са�
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моврядування. На них покладено відповідальність за
виконання делегованих державою повноважень, вони
мають впливати на організацію роботи підприємств, ус�
танов і організацій, розташованих на території грома�
ди, займатись зайнятістю населення даної громади,
ліквідовуючи при цьому безробіття, об'єднувати грома�
ду для вирішення місцевих проблем. Значна роль місце�
вого самоврядування у реалізації права людини на пра�
цю відзначається й у міжнародних стандартах муніци�
пальної демократії. Зокрема, у Європейській хартії
місцевого самоврядування зазначається, що можливість
влаштування на роботу є правом кожної людини у пра�
цездатному віці у суспільстві для того, щоб вона могла
утворювати своїми зусиллями блага життя [7]. Забез�
печення рівних можливостей отримання роботи має ста�
ти обов'язком територіальних громад. Відповідні захо�
ди повинні включати заохочення утворення під�
приємств, фірм та розвиток економічної діяльності для
найменш захищених груп населення.

Чому безробіття є негативним явищем? Наводять, як
правило, два аргументи.

Перш за все, наявність безробіття є свідченням не�
довикористання ресурсів суспільства, а саме, робочої
сили на території громади.

По�друге, безробіття — це, окрім усього, певна
кількість людей із певною освітою, хорошим життєвим
потенціалом, практичною трудовою діяльністю, але в
даний час без роботи та фінансової підтримки, що спри�
чиняє негатив у суспільстві.

Безробіття ми розглядаємо як явище, що засвідчує
порушення рівноваги в суспільстві, тобто як результат
певних ринкових коливань. Щоправда, не всяке безро�
біття є порушенням або відхиленням від норми. Оскіль�
ки воно спостерігається в усіх країнах і в різні часи, то
його можна певною мірою також вважати своєрідною
нормою.

Розрізняють три види безробіття: фрикційне, струк�
турне і циклічне.

Фрикційне безробіття виникає внаслідок постійно�
го руху населення між регіонами і видами праці, а та�
кож у різних стадіях життєвого циклу. Кожнен з лю�
дей, що шукає роботу, перебуває на ринку праці в се�
редньому не більше одного місяця. Цей вид безробіття
рахується неминучим і практично бажаним, адже це го�
ворить про те, що багато працівників, які опинилися
"між роботами", переходять з низькооплачуваної робо�
ти на більш високооплачувану і більш продуктивну ро�
боту. Це означає отримання більшого доходу для робі�
тника.

Складовою частиною фрикційного безробіття є так
зване інституціональне безробіття, яке пов'язане з тим,
що іноді надмірні соціальні виплати, запровадження га�
рантованого мінімуму зарплати, недосконалість подат�
кової системи тощо призводять до того, що деяка час�
тина працездатного населення не поспішає працевлаш�
товуватись, збільшуючи тим самим загальну кількість
безробітних.

Структурне безробіття означає невідповідність між
пропозицією праці та попитом на робочу силу. Така не�
відповідність виникає у зв'язку з технологічними зміна�
ми у процесі виробництва, коли попит на один різновид
зростає, тоді як на інший зменшується, а пропозиція не
може швидко пристосуватися до цього. Структурна нез�
балансованість між видами діяльності виникає, коли,
наприклад, одні сектори економіки розширюються, а в
інших скорочуються обсяги виробництва. Структурне
безробіття теж вважається неминучим.

Різниця між фрикційним і структурним безробіттям
доволі невизначена. Істотна різниця полягає в тому, що
у "фрикційних" безробітних є навички, які вони можуть
продати, а "структурні" безробітні не можуть одразу
отримати роботу без перепідготовки, додаткової осві�
ти, а то і зміни місця проживання. Фрикційне безробіт�
тя має більш короткостроковий характер, а структурне

— більш довготривале, а тому вважається більш серй�
озним.

До циклічного безробіття призводить спад вироб�
ництва, тобто фаза економічного циклу, яка характе�
ризується недостатністю сукупних витрат. Коли сукуп�
ний попит на товари і послуги зменшується, зайнятість
скорочується, а безробіття зростає. У періоди економ�
ічного спаду циклічне безробіття доповнює фрикційне
і структурне, а в періоди циклічного підйому воно від�
сутнє. Циклічне безробіття — це велика соціальна ка�
тастрофа, адже депресія призводить до бездіяльності,
а бездіяльність до втрати кваліфікації, втрати самопо�
ваги, занепаду моральних принципів, а також до гро�
мадського та політичного безладдя.

Приховане безробіття характерне для вітчизняної
економіки. Суть його в тім, що в умовах неповного ви�
користання ресурсів підприємства, викликаного еконо�
мічною кризою, підприємства не звільняють працівників,
а переводять їх або на скорочений режим робочого часу
(неповний робочий тиждень чи робочий день), або
відправляють у змушені неоплачувані відпустки. Фор�
мально таких працівників не можна визнати безробіт�
ними, однак фактично вони є такими.

Повна зайнятість не означає абсолютну відсутність
безробіття. Точніше кажучи, рівень безробіття при
повній зайнятості дорівнює сумі рівнів фрикційного і
структурного безробіття. Різниця між фактичним та
природним рівнем безробіття дає показник циклічного
безробіття.

Намагаючись прогнозувати подальшу ситуацію з
безробіттям в Україні, необхідно враховувати чинники,
що діятимуть як у бік зростання, так і в бік зменшення
його рівня.

Зростання, зокрема, спричинятимуть:
— потребу структурної реорганізації неефективної

економіки;
— зняття штучних обмежень щодо росту циклічно�

го безробіття;
— дефіцитність інвестицій для створення нових

робочих місць;
— відсутність ефективної роботи служб зайнятості,

дисципліни і відповідальності виконавчої влади.
До чинників, які діятимуть у бік скорочення безро�

біття, можна віднести:
— безмежність незадоволеного попиту і можливість

створення нових робочих місць у багатьох сферах, особ�
ливо у сфері послуг;

— теперішня розвиненість приватного сектора та на�
явність тіньової економіки, які в разі зміни законодав�
ства по залученню населення до праці, зможуть залу�
чити значну частину непрацюючих у дану галузь еконо�
міки.

Слід відзначити, що рівень безробіття в Україні в
роки радянської влади був нижчим, ніж у середньому
по країнах Євросоюзу, де він становив 8,9%, зокрема, в
Іспанії рівень безробіття зріс з 11,3 % у 2008 році до
18,0% у 2009 році та був найвищим, у Латвії — з 7.5% до
17,6%, у Литві — з 5,8% до 14,0%, в Естонії — з 5,5% до
13,8%, в Словаччині — з 9,0% до 11 %, в Ірландії — з
6,0% до 11,8% [4, с. 39].

Безробітне населення за тривалістю незайнятості
у 2000—2009 рр. у віці 15—70 років зменшувалось за
даними статистики, крім 2009 року. Так, у 2000 році
було таких осіб 2677,8 тис., а вже в 2008 році їх було
всього 1425,1, у 2009 році їх стало знову більше —
1958,8 тис. осіб. Аналіз безробітного населення за при�
чинами незайнятості свідчить про те, що найбільша
кількість є вивільненими з економічних причин, відпо�
відно, із 2000 року по 2008 рік із 40,2% до 28,1 %, крім
2009 року, де знову проглядається тенденція щодо
збільшення даного показника і він становить 45.5%, а
щодо звільнення за власним бажанням, навпаки, іде
тенденція зменшення із 29,8 % до 27,0%. Зменшується
і процент непрацевлаштованих після закінчення за�
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гальноосвітніх та вищих навчальних закладів 1—4
рівнів акредитації [4, с. 60].

В Україні росте офіційне безробіття. Зростання об�
сягів зареєстрованого безробіття у лютому 2012 року
зафіксовано в усіх регіонах країни, крім Хмельницької
області. Найвищий рівень офіційного безробіття спос�
терігався у Полтавській області — 4,3%, а найнижчий
— у Києві — 0,4%. Cтаном на 1 квітня 2012 року на об�
ліку в центрах зайнятості перебувало 547,7 тис. незай�
нятих громадян, у т.ч. мали статус безробітного 531,0
тис. осіб.

Пріоритетним соціальним правом людини і грома�
дянина є право на працю. Згідно з Конституцією Украї�
ни (ст. 43), кожен має право на працю, що включає мож�
ливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно
обирає або на яку вільно погоджується. Конституцій�
ний обов'язок зі створення умов для повного здійснен�
ня громадянами права на працю, гарантування рівних
можливостей у виборі професії та роду трудової діяль�
ності, реалізації програм професійно�технічного на�
вчання і підготовки та перепідготовки кадрів покладе�
но на державу.

На сьогоднішній день в Україні діє "Державна про�
грама зайнятості населення". З метою вирішення про�
блеми безробіття створені центри зайнятості, розроб�
лені державні програми щодо зменшення безробіття.
Проте ці програми не вирішують проблеми безробіття,
оскільки в них відсутні конкретні заходи щодо його ско�
рочення, адже допомога по безробіттю завжди менша
від заробітної плати та має тимчасовий характер.

Багато у вирішенні проблеми безробіття допома�
гає державі місцеве самоврядування. Наприклад, ст. 34
Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні" встановлює коло делегованих місцевому само�
врядуванню повноважень у цій сфері, серед яких підго�
товка і подання на затвердження ради територіальних
програм зайнятості та заходів щодо соціальної захи�
щеності різних груп населення від безробіття, забез�
печення стабільності і спокою у сільських територіаль�
них громадах. Соціальний захист працездатного насе�
лення передбачається даними програмами зайнятості
населення, які нині прийняті і затверджені на сесіях
практично усіх місцевих рад та забезпечено організа�
ція їх виконання.

У даний час в державних центрах зайнятості часто
стоять на обліку безробітні громадяни, які не мають
офіційної роботи, але мають інші джерела заробітку
(надають послуги, зайняті на присадибних ділянках).
Тому вважаємо, що необхідно внести зміни до чинного
законодавства з внесенням їх до регіональних програм,
врахувавши дану ситуацію.

Повністю ліквідувати безробіття неможливо, тому
що існує категорія громадян, які просто не хочуть пра�
цювати. Ця категорія громадян відноситься до кате�
горії працездатного населення. Проблему зменшення
безробіття треба вирішувати таким чином, щоб це було
вигідно і робітникові, і роботодавцеві, і державі, тоді
буде і зацікавленість всіх сторін у забезпеченні робо�
тою.

Безробіття веде до прямого занепаду раніше досяг�
нутого рівня життя. Зростання безробіття знижує куп�
івельний та інвестиційний попит, скорочує обсяг зао�
щаджень у населення. Під час тривалого безробіття
працівник втрачає кваліфікацію, а отримання нової ква�
ліфікації й адаптації до нових умов часто проходять для
нього важко. Сам факт безробіття завдає людині важ�
кої психологічної травми, яку можна порівняти з най�
неприємнішими обставинами.

Найбільше можливостей у безробітних для працев�
лаштування є на малих приватних підприємствах, однак
є ряд факторів, які не влаштовують та не задовольня�
ють їх.

Одним з факторів, який заважає влаштуватись на
роботу до приватного підприємства, є психологічний.

Наступний фактор — правова незахищеність робіт�
ника і роботодавця одне від одного, як наслідок непра�
вильна побудова трудового контракту за формою чин�
ного законодавства. Ця проблема усувається внесенням
змін у трудовий договір.

ВИСНОВКИ
Схоже, ще декілька років нам доведеться миритися

з високим рівнем безробіття. Пріоритетними в боротьбі
з безробіттям мають бути, на нашу думку, підвищення
ефективності сучасного виробництва та продуктивності
праці на підприємствах, які повинні розглядатися як
найважливіші умови підтримання і створення додатко�
вої зайнятості, а також створення Національного фон�
ду зайнятості, який фінансував би державні програми
допомоги тим, хто втратив роботу, перепідготовку, ком�
пенсацію часткового безробіття, модернізації, конверсії
і децентралізації виробництва.

Таким чином, Україна опинилася у досить складній
ситуації, яка потребує ретельного і негайного опрацю�
вання існуючих проблем. Проаналізувавши існуючі про�
блеми у цій сфері, можна зробити висновок, що вирі�
шення проблеми безробіття населення мають включати
заходи, що систематизовані за основними напрямами:

— формування нормативно�правової бази в сфері
зайнятості населення;

— професійна підготовка кадрів, підвищення якості
робочої сили;

— збереження і створення робочих місць, сприяння
розвитку підприємництва та самостійної зайнятості на�
селення;

— розв'язання проблеми зайнятості населення у
сільській місцевості;

— сприяння зайнятості громадян, які потребують
соціального захисту і нездатні на рівних конкурувати
на ринку праці;

— регулювання соціально трудових відносин;
— надання соціальних послуг зареєстрованим без�

робітним.
Запропоновані заходи сприятимуть переходу робі�

тників із тіні в реальний сектор, а також сприятиме пев�
ному зниженню рівня безробіття.

Повністю ліквідувати безробіття неможливо, однак
необхідно зосередитись всім разом та вирішити це, вкрай
ганебне для суспільства, явище раз і назавжди, але це
можна вирішити тільки в законодавчій площині на рівні
держави при внесенні суттєвих змін до чинного зако�
нодавства. Тільки тоді можемо говорити, що безробіт�
тя буде ліквідовано остаточно.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз сучасних тенденцій кадрового забезпе�

чення державної служби зарубіжних країн визначає
актуальність формування ефективної системи відбо�
ру кадрів як важливої умови кадрового забезпечен�
ня. На сьогодні потрібно відпрацювати дієву техно�
логію відбору на заняття посад державної служби,
оновлення апарату органів державного управління,
технологію створення дієвого кадрового резерву та
його функціонування для забезпечення держави ви�
сокопрофесійними кадрами. Посилення конкуренції
на зовнішньому та внутрішньому ринках потребує
фахівців більш високого кваліфікаційного рівня, що
здатні до генерування нових ідей, прояву креатив�
ності та гнучкості в залежності від ситуації, готових
до збільшення відповідальності за вирішення постав�
лених державою завдань. Потреба у відборі таких
фахівців на державну службу зумовлює необхідність
комплексного дослідження зі специфіки відбору у
зарубіжних країнах з метою подальшої адаптації
напрацьованих результатів до сучасних українських
реалій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про

те, що питання досвіду кадрового забезпечення зарубі�
жних країн висвітлювали у своїх працях такі науковці,
як: В. Тимощук, А. Школик [9] про вітчизняний та зару�
біжний досвід публічної служби, Д. Боссарт, К. Демке
про державну службу в країнах�кандидатах до вступу
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до ЄС, А. Сороко про державну службу Ірландії [4],
Н. Іванова, О. Васильєв [1] щодо принципів відбору кад�
рів та ін.

Невирішеними раніше частинами загальної пробле�
ми, на нашу думку, є напрацювання пропозицій щодо
відбору кадрів для заняття посад державної служби в
Україні з урахуванням можливості адаптування заруб�
іжного досвіду до українських реалій.

Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду
щодо особливостей відбору кадрів для заняття посад
державної служби.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досвід кадрової політики Російської Федерації, на

нашу думку, потребує розгляду та вивчення, зокрема, у
частині принципів відбору для заняття посад держав�
ної служби.

Як зазначають Іванова Н.Л. та Васильєв О.А., мож�
на виділити наступні основні тенденції розвитку кадро�
вої політики державних організацій:

— економія витрат на державне управління;
— оптимізація структури органів управління,

зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків організацій;
— направленість на підготовку кадрового ресурсу,

розвиток професійних компетенцій, відповідальності і
мотивації співробітників, посилення дисципліни тощо [1,
с. 172].

На будь�якому рівні управління практично завжди
існує потреба в кадрах, що здатні генерувати нові ідеї,
думати про добробут людей та країни. Так, у сфері дер�
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жавної служби сформувались певні вимоги кадрової
політики, наведемо деякі з них:

— відбір кадрів за професійними, діловими та мо�
ральними якостями;

— законність у кадровій роботі;
— прийняття на роботу кандидатів для заняття по�

сад державної служби у відповідності з їх професійною
підготовкою та здібностями;

— оновлення та розвиток кадрів;
— контроль і підзвітність кадрів.
Російські науковці відзначають, що принцип відбо�

ру кадрів за професійними, діловими і моральними
якостями вимагає у фахівців державного рівня підго�
товки, знань і навичок, уміння ставити ціль та знахо�
дити рішення, організовувати та брати участь у
спільній діяльності організації і т.д. Однак, врахову�
ючи той рівень освіти, яким володіють більшість
співробітників, особливо в регіональних та муніци�
пальних службах, реалізація такого принципу пов'я�
зана з багатьма проблемами. Щодо реалізації в
Російській Федерації таких принципів, як гласність та
оновлення і розвиток кадрів, відмічають, що спосте�
рігається дискримінація кандидатів на посаду за стат�
тю, віком, соціальним станом, віросповіданням та
іншими факторами [1, с. 174].

На увагу заслуговує досвід управління персоналом
на державній службі Ірландії, зокрема, це стосується
створення державного органу, до компетенції якого
належать питання залучення і відбору кадрів для занят�
тя посад державної служби.

Так, у системі Міністерства фінансів Ірландії була
створена Служба з призначень на державну службу
(PAS — Public Appointments Service, далі — Служба
PAS). Основними завданнями такої Служби є забезпе�
чення в інтересах міністерств та відомств (у відповід�
ності із запитами) проведення процедур відбору і най�
му персоналу на державну службу, який буде підтри�
мувати зростання світового рівня державної служби
[2]. Служба PAS також здійснює контроль за дотри�
манням правил проведення конкурсів на державну
службу у тих міністерствах і відомствах, які мають
відповідну ліцензію для самостійного проведення кон�
курсних процедур. Такій підхід вважається виправда�
ним і може бути використаний в процесі здійснення
позавідомчого контролю за призначенням на посади
державної служби.

Веб�портал Служби PAS є не тільки джерелом
інформації, але й засобом первинної оцінки кандидатів
при розгляді на ту чи іншу вакантну посаду державної
служби. Зокрема, на порталі зберігається інформація
про персональні дані, проводиться первинна оцінка
спеціальних знань, тестування для встановлення діло�
вих якостей тощо. Також у 2005 році в рамках створен�
ня єдиної кадрової системи державної служби була
розроблена Інформаційна система управління кадрами
(HRMS — Human Resource Management System). Про�
тягом двох років до HRMS були під'єднані державні
органи виконавчої влади Ірландії. Основною задачею є
відхід від рутинної роботи кадрових служб міністерств
і відомств та їх концентрація на виробленні кадрової
стратегії в цілому.

Що стосується конкурсних процедур для мініс�
терств та відомств, можна зазначити наступне. Кад�
рова служба міністерства або відомства, що зацікав�
лена в підборі кваліфікованих кадрів, складає перелік
вимог до вакантної посади, де зазначені: рівень осв�
іти, умови проходження державної служби, зокре�
ма рівень заробітної плати, розмір пенсії тощо, не�
обхідні компетенції і т. д., та передає їх до Служби
PAS. Після чого разом з представником конкретно�
го зацікавленого підрозділу міністерства або відом�
ства опрацьовуються деталі конкурсу, а саме: не�
обхідність проведення тестів, методика співбесіди
тощо.

Наступні етапи відбору персоналу повністю здійс�
нюються Службою PAS: розміщення інформації про
конкурс, проведення первинних конкурсних процедур
(перевірка даних про кандидата) для подальшого
складання списку потенційних кандидатів. PAS про�
водить оцінку і тестування потенційних кандидатів,
за результатами яких відбувається ранжування
відібраних кандидатів для подальшого прийняття
рішення про призначення кандидата на вакантну по�
саду. Слід зазначити, що на сьогодні законодавчо не
врегульовано призначення міністерствами і відомства�
ми запропонованих PAS кандидатів. Однак за резуль�
татами багаторічного моніторингу, такі кандидати
завжди призначаються на посади державної служби
в Ірландії.

Міністерства і відомства Ірландії на практиці дуже
рідко проводять підбір персоналу самостійно, незва�
жаючи на таке право завдяки ліцензії на самостійне
проведення конкурсних процедур. Така ліцензія ви�
дається Комісією по призначенням державних служ�
бовців (CPSA — Commission For Public Service
Appointments), що відповідає за розробку стандартів,
інструкцій і кодексів, ліцензування, моніторинг і аудит
процесу призначення на державну службу з урахуван�
ням принципів чесності рівності, гідності і справедли�
вості [3].

Створення в системі державного управління окре�
мих самостійно діючих структур, що виконують функції
з кадрових питань, дозволяє підвищити ефективність
системи управління персоналом на державній службі
Ірландії [4, с. 54, 55].

Відбір, збереження кадрів та призначення на дер�
жавній службі Сінгапуру грунтуються на засадах
відкритої конкуренції, непідкупності та політичної ней�
тральності. На державній службі Сінгапуру працює
близько 130000 співробітників у 15 міністерствах та
більше ніж 50 підпорядкованих організаціях [5].

Відбір та призначення на державній службі роз�
глядаються з урахуванням заслуг та досягнень. Дер�
жавні службовці Сінгапуру отримують конкурентні
ринкові ставки на основі гнучкої структури заробіт�
ної плати в залежності від продуктивності праці. Усі
державні службовці проходять щорічну атестацію,
під час якої розглядається потенціал службовця і
продуктивність його праці. Такі дані відповідним
чином реєструються. Вищевикладене дозволяє дер�
жавним службовцям працювати цілеспрямовано та
виконувати встановлений план. Це також дає мож�
ливість приймати рішення щодо просування по
службі і нагород.

Проводяться постійні перевірки з метою забезпе�
чення постійної конкурентоспроможності та можли�
вості залучення та збереження талановитого персона�
лу. Адже саме збереження професійних державних
службовців є набагато важливішим та вигіднішим, ніж
пошук та навчання нових.

На державній службі Сінгапуру існує Кодекс пове�
дінки державного службовця, що базується на таких
принципах, як:

1) непідкупність;
2) чесність;
3) порядність;
4) політична нейтральність;
5) відмова від використання свого службового

положення для досягнення своїх приватних інте�
ресів;

6) відмова від надання послуг для будь�якого зовні�
шнього учасника;

7) відмова від участі у діяльності, яка може призве�
сти до конфлікту інтересів.

Важливе місце у політиці державної служби Сінга�
пуру посідає навчання державних службовців. Кожний
державний службовець має право на 100 годин навчан�
ня щорічно, з яких 60% — це курси, пов'язані з робо�
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тою, 40% — курси саморозвитку, самовдосконалення
[6].

У Франції правила вступу на державну службу
визначаються Загальним кодексом державних
службовців. Щоб зайняти посаду державної служ�
би та працювати в органах влади, необхідно пройти
конкурсний (зовнішній, внутрішній) або ж профес�
ійний відбір. Однак, на відміну від України, у
Франції ранг відділено від посади, тобто державний
службовець пов'язаний зі своїм рангом, а не з по�
садою [7].

У Німеччині система публічної служби та доступ до
неї значною мірою відрізняється від французької, зок�
рема в галузі підготовки публічних службовців та орган�
ізації відбору, який фахівці називають "поетапним", ос�
кільки він складається з двох державних іспитів, до яких
допускаються особи, які пройшли теоретичну підготов�
ку та стажування у земельних або федеральних орга�
нах управління.

Посади на публічній службі у Німеччині об'єднані в
"кар'єру", тобто групу посад від нижчої до вищої, які
вимагають однакового освітнього рівня для вступу на
них, однак відповідальність і складність завдань на
різних рівнях вимагають досвіду й удосконалення про�
фесійних навичок.

Службовці Німеччини перебувають в одному з трьох
видів правового статусу, які відрізняються рівнем пра�
вової захищеності й обсягом функціональних обо�
в'язків.

1. Підготовча служба. Характеризується наймен�
шою правовою захищеністю, службовця можуть звіль�
нити за вчинення дисциплінарного проступку. Він не
обіймає жодної посади, а проходить теоретичну і прак�
тичну підготовку.

2. Випробувальна служба починається з призна�
чення на посаду і триває від одного року у службовців
простого рівня до трьох років у службовців високо�
го.

3. Пожиттєве призначення отримують службов�
ці, яким на момент призначення виповнилося 27 років
і які мають успішно закінчену випробувальну служ�
бу.

Формальності, пов'язані з призначенням за внут�
рішнім набором, не численні, оскільки особова справа
службовця вже перебуває в адміністрації, однак цей
службовець не має жодної переваги перед зовнішнім
кандидатом, і керівник служби, призначаючи на вакан�
тну посаду певну особу, не зобов'язаний вивчати кан�
дидатури службовців спочатку. Тобто на службу може
бути прийнята особа, що є найбільш професійно при�
датною [8].

У багатьох європейських державах передумовою
постійного прийняття на посаду в публічній службі
є проходження підготовчої служби. Метою функці�
онування такої служби є з'ясування професійної
придатності майбутнього державного службовця,
теоретична і практична підготовка до виконання
службових завдань. Для кандидатів, які вперше при�
значаються, проходження підготовчої служби як
правило є обов'язковим. Тривалість такої підготов�
ки визначається законами та може тривати від
кількох місяців до кількох років. Після закінчення
строку підготовчої служби особа здає кваліфіка�
ційний іспит, за результатами якого приймається ос�
таточне рішення про призначення або припинення
служби [9].

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження зарубіжно�

го досвіду, зокрема в частині відбору кадрів держав�
ної служби, дають підставу зробити наступні виснов�
ки щодо принципів та особливостей відбору для за�
няття посад державної служби. Так, у Російській Фе�
дерації одним із основних принципів відбору кадрів

визначено відбір за професійними, діловими і мораль�
ними якостями, що вимагає у фахівців державного
рівня підготовки, знань, навичок, уміння ставити ціль,
знаходити рішення тощо. В Ірландії особливості
відбору полягають у підготовці міністерствами і
відомствами вимог щодо кандидатів на вакантну по�
саду та передачі таких даних до Служби з призначень
на державну службу, яка і здійснює відповідні етапи
процедури відбору. Також заслуговує на увагу ство�
рення Інформаційної системи управління кадрами,
яка дає змогу кадровим службам міністерств і
відомств уникнути рутинної роботи та спрямувати
зусилля на вироблення кадрової стратегії в цілому. В
Сінгапурі основними принципами відбору кадрів є
відкрита конкуренція, непідкупність та політична ней�
тральність. Відбір здійснюється з урахуванням заслуг
та досягнень кандидата. У Франції відповідно до За�
гального кодексу державних службовців необхідно
пройти конкурсний (зовнішній, внутрішній) або ж
професійний відбір. У Німеччині проводиться поетап�
ний відбір, що складається з двох державних іспитів,
до яких допускаються особи, які пройшли теоретич�
ну підготовку та стажування у земельних або феде�
ральних органах управління. На службу може прой�
ти відбір і бути прийнята особа, що є найбільш про�
фесійно придатною. Як свідчить зарубіжний досвід,
створення в системі державного управління окремих
самостійно діючих структур, що виконують функції з
кадрових питань, дозволяє підвищити ефективність
попереднього відбору для заняття посад державної
служби та системи управління персоналом на дер�
жавній службі в цілому. Перспективами подальших
розвідок можуть бути вивчення та аналіз зарубіжно�
го досвіду залучення, відбору та призначення на по�
сади державної служби у країнах Європейського Со�
юзу з напрацюванням відповідних пропозицій для
України.
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ВСТУП
Аграрний сектор має визначальний вплив на еконо�

міку України, в якому зайнято біля 20% населення та
виробляється 12—14% валового внутрішнього продук�
ту. У сучасній економіці найбільш регульований держа�
вою є аграрний ринок. Але сучасний стан розвитку аг�
рарної сфери характеризується низькою ефективністю
сільськогосподарського виробництва, низьким інвести�
ційним забезпеченням, ціновими диспропорціями, недо�
сконалістю інфраструктури та механізмів регулювання.
Головною причиною такого стану є відсутність зваже�
ної державної політики та механізмів її реалізації. Тому
необхідно більш детально дослідити механізм і основні
інстурументи державного регулювання аграрної сфери.

Різні аспекти державного регулювання аграрної
сфери висвітлені у працях вітчизняних та закордонних
науковців і практиків, зокрема В. Валентинова, П. Гай�
дуцького, І. Кириленка, М. Латиніна, В. Месель�Веселя�
ка, І. Михасюка, О. Могильного, В. Назаренка, М. Пав�
лишенка, Б. Пасхавера, О. Онищенка, Т. Осташко,
П. Саблука, Г. Черевка, А. Юзефовича, В. Юрчишина,
М. Янківа та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити підходи до розвитку державного регулю�

вання аграрної сфери в умовах соціальноорієнтованої
економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державне регулювання сільського господарства є

однією з найважливіших умов стійкого функціонуван�
ня економіки. Аграрний сектор через свої специфічні
особливості потребує державного регулювання та
підтримки. На основі проведених досліджень нами було
виявлено ряд передумов, що обумовлюють посилення
ролі державного регулювання аграрної сфери з ураху�
ванням її специфіки та сучасного економічного стану.

По�перше, земля, як основний засіб виробництва в
сільському господарстві, є частиною національного ба�
гатства країни і об'єктивно вимагає з боку держави пев�
них заходів щодо її ефективного використання, демоно�
полізації, збереження і підвищення родючості. По�дру�
ге, праця робітників аграрної сфери відрізняється таки�
ми особливостями, як складність нормування в багатьох
випадках, уривчастість, розтягнутість протягом доби,
сезонність тощо, що робить її непрестижною і неприваб�
ливою, особливо для молоді, а звідси — посилення мігра�
ційних процесів і вельми складна демографічна ситуація
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на селі, що обумовлює необхідність державного втручан�
ня. По�третє, рівень розвитку продуктивних сил на селі
суттєво нижче в порівнянні з іншими галузями народно�
го господарства. За роки реформ ця проблема ще більше
загострилася, значно скоротилася наявність тракторів,
комбайнів, сільськогосподарських машин, а наявний на
сьогодні парк сільськогосподарської техніки морально
застарів і фізично зношений. По�четверте, в умовах не�
регульованої ринкової економіки, при вільній конку�
ренції ціни в монополізованому секторі промисловості
зростають значно швидше, ніж у демонополізованому
аграрному секторі. По�п'яте, високий рівень ризикова�
ності підприємницької діяльності в аграрній сфері та пря�
ма залежність прибутковості галузі від природно�кліма�
тичних умов призводять до підвищення нестійкості до�
ходів сільськогосподарських підприємств. По�шосте, се�
зонність сільськогосподарського виробництва. По�сьо�
ме, низький рівень розвитку виробничої, соціальної та
ринкової інфраструктури роблять аграрний сектор ще
менш інвестиційно привабливим, що свідчить про не�
обхідність активізації відповідної роботи з боку держа�
ви по їх відновленню і створенню. По�восьме, низький
рівень менеджменту сільськогосподарських підприємств.

В економічній науці немає єдності щодо можливих
інструментів державного регулювання економіки. Так,
відомі американські економісти П. Самуельсон і Д. Нор�
дхаус виділяють три головних інструмента, або засоба
впливу уряду на економічну діяльність: податки на дохо�
ди, товари та послуги. Такі податки скорочують дохід,
що отримується приватними особами, а отже, і приватні
витрати і забезпечують необхідними ресурсами суспільні
витрати; витрати на деякі види товарів або послуги, а та�
кож трансфертні платежі, які надаються приватним осо�
бам; регулювання та контроль, які спонукають людей
здійснювати або припиняти певну економічну діяльність.

Дослідження літературних джерел, дає підставу
зробити висновок, що серед науковців не має єдиної
точки зору щодо визначення методів, за допомогою
яких здійснюється державне регулювання. Найчастіше
виділяють наступні методи: нормативно�правові, орган�
ізаційні, економічні, адміністративні і психологічні.

Швайка Л. наводить таку класифікацію методів дер�
жавного регулювання як: правові, адміністративні, еко�
номічні і специфічні.

Формування ринкового середовища змінює характер
державного вливу на аграрну сферу, яке все більш
здійснюється в опосередкованій формі з урахуванням спе�
цифіки та проблем. Так, Шпак Ю.В.виділяє наступні гру�
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пи проблем, які необхідно врахувати при формуванні
організаційно�економічного механізму розвитку аграрної
сфери: традиційні проблеми (реалізації продовольчих то�
варів, взаємовідносини сільськогосподарських виробників
з іншими підприємствами); пов'язані з процесом рефор�
муання АПК (подрібненість земельних масивів, порушен�
ня територіальної спеціалізації та концентрації аграрно�
го виробництва та ін.); викликані загальноекономічною
кризою (інфляція, недосконалість інвестиційного та кре�
дитного забезпечення, спад виробництва, демографічна
криза та ін.); зумовлені регіональними особливостями.

Система заходів державної бюджетної підтримки
аграрної сфери формується зараз по мірі необхідності
і тому не має системного характеру. Зараз заходи
підтримки часто здійснюються без узгодження з інши�
ми формами державного регулювання і часто основний
ефект від їх надання одержує не сільське господарство,
а суміжні галузі. В Україні не ефективними можна виз�
нанити не сучасні форми підтримки, а способи їх вико�
ристання в умовах нееквівалентних міжгалузевих відно�
син та відсутності відповідного контролю.

Основними важелями регулювання аграрної сфери,
які використовувались з 1991 року, були: мінімальні ціни,
еквівалетні ціни, заставні операції, інтервенційні операції,
квотування, митні тарифи, державні дотації, пільгове кре�
дитування та оподаткування. Низька ефективність цих
інструментів обумовлена також агротехнологічними умо�
вами (кількість внесення добрив, системи зрошення, спо�
соби захисту рослин і т.і.). Основні елементи державного
регулювання аграрної сфери наведені на рис. 1. На наш
погляд, стосовно до сільського господарства заходи дер�
жавного впливу на функціонування АПК можна розділи�
ти на дві групи: прямий вплив держави на розвиток
сільського господарства, включає прийняття директивних,
адміністративних та планових заходів з регулювання даної
галузі; опосередкований вплив — через цінові, кредитно�
фінансові, податкові та інвестиційні механізми.

При цьому пряме державне регулювання може про�
водитися за допомогою цілого ряду методів. Зокрема,
безпосередній вплив на функціонування АПК здійс�

нюється через бюджетне регулювання. Державні органи
мають право розподіляти кошти бюджету за різними на�
прямами. При цьому одним галузям, сферам, соціальним
групам населення, визнаним у даний проміжок часу пріо�
ритетними, можуть бути виділені великі бюджетні асиг�
нування, держава також може здійснювати субсидуван�
ня процентних ставок кредитних банків для агропромис�
лових підприємств. Крім того, регулювання шляхом фор�
мування державних програм і державних замовлень. Уря�
дові органи частину бюджетних коштів спрямовують на
реалізацію соціальних, наукових та інших програм, за�
мовляючи підприємствам виробництво певних видів то�
варів і послуг колективного користування у сфері охо�
рони здоров'я, оборони і т.і. Таким чином, виробництво
направляється в певне русло, яке необхідне державі. Соц�
іальне регулювання, у тому числі державне соціальне
страхування, передбачає заходи щодо пенсійного забез�
печення, допомогу інвалідам, дітям та іншим категоріям
населення, страхування здоров'я і життя людей. Держа�
ва встановлює мінімальний рівень пенсій, допомог, сти�
пендій та інших форм державних трансфертів.

Що стосується регулювання умов праці, трудових
відносин, оплати праці, то це виражається у формі дер�
жавного законодавства про працю і зайнятість, покли�
каного забезпечувати охорону праці, дотримання тру�
дових контрактів, виплату допомог по безробіттю. Сто�
совно регулювання охорони і відновлення навколишнь�
ого середовища — тут передбачаються заходи з захис�
ту природи у вигляді штрафів і санкцій за забруднення,
а також приписів щодо виконання обов'язкових приро�
доохоронних заходів. Необхідно зазначити також про
регулювання шляхом обмежень і заборон певних видів
економічної діяльності, державного ліцензування.

Суттєве значення має безпосереднє управління га�
лузями і підприємствами сільськогосподарського вироб�
ництва, які є державною або муніципальною власністю.

Непряме регулювання аграрного сектора здійс�
нюється наступними методами. По�перше, податкове
регулювання виконується шляхом призначення та ди�
ференціації податкових ставок, запровадження подат�

Рис. 1. Основні елементи державного регулювання аграрної сфери
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кових пільг, звільнення від податків і т.і. У тому ж на�
прямку діють мита і митні збори.

По�друге, грошово�кредитне регулювання, за допо�
могою якого уряд впливає на грошовий обіг. Держава
через Центральний банк управляє емісією та загальною
грошовою масою, встановлює граничні ставки банківсь�
кого позикового відсотка, випускає облігації та інші
цінні папери. Таке регулювання здатне змінювати гро�
шові потоки і накопичення і таким чином впливати на
господарське життя [2].

По�третє, цінове регулювання. Найбільш розповсюд�
женим інструментом державного регулювання аграрної
сфери є державна підтримка цін. Забезпечення такого роз�
міру цін, за якого відшкодовуються змінні і постійні вит�
рати на виробництво і гарантується одержання від реалі�
зації мінімально необхідної для розширеного відтворен�
ня норми прибутку, є ключовим завданням регулювання
державою цін. Оновні складові цінової підтримки вклю�
чають у себе: встановлення урядом верхніх і нижніх меж
ринкової ціни, рівня цільової і заставної ціни. Здійснюється
за допомогою встановлення на деякі суспільно значущі
товари і послуги граничних цін. Цінове регулювання про�
являється також у формі встановлення граничних рівнів
рентабельності для підприємств�монополістів, параметрів,
що визначають розмір цін.

Слід зазначити, що одним з основних інструментів
державної підтримки сільського господарства є регулю�
вання ціноутворення в даному секторі економіки. У нау�
ковій літературі немає єдиної думки з приводу способів і
розмірів такого регулювання. Тим часом вчені, які зай�
маються питаннями ціноутворення в АПК України (Саб�
лук П.Т., Юрчишин В.В., Шпичак О.М. та ін), одностайні
в тому, що в процесі державного регулювання повинен
застосовуватися ціновий механізм, що поєднує вільні (до�
говірні) ціни на продукцію сільського господарства з ре�
гульованими: цільовими, гарантованими, заставними,
орієнтованими (рекомендованими), пороговими. Цінові
відносини мають забезпечувати ефективне виробництво
та прибутковість сільськогосподарських підприємств, а
також забезпечувати стимулювання науково�технічно�
го прогресу. Підвищена увага вітчизняних вчених�еко�
номістів до цінового регулювання пояснюється тим, що
в списку проблем аграрного сектору одну з провідних
позицій займає диспаритет цін. У процесі ціноутворення
на сільськогосподарську продукцію вагома роль нале�
жить державному регулюванню, яке повинно бути на�
правлене на формування системи наукового і економіч�
ного обгрутування цін (гарантованих, заставних і рин�
кових) по всьому технологічному ланцюгу. У цілому по�
пит на продукти харчування малоеластичний, так, при
зростанні ціни на 1% платоспроможний попит знижуєть�
ся лише на 0,1—0,5%. Ціни на матеріально�технічні ре�
сурси становлять основну частину витрат на виробницт�
во сільськогосподарської продукції. Завдання держави
полягає в стимуванні росту цін на ці ресурси та поступо�
вий перехід до паритетності цін. Перш за все, необхідно
контролювати ціни на енергетичні ресурси. На даний час
об'єктами державного регулювання згідно ЗУ "Про дер�
жавну підтримку сільського господарства країни" є: пше�
ниця і суміш пшениці і жита, жито, ячмінь, овес, куку�
рудза, борошно пшеничне або з суміші пшениці і жита,
соєві боби, насіння льону, ріпаку, соняшнику, шишкі хме�
лю свіжі або сухі, цукор з цукрових буряків та ін. Для
об'єктів державного цінового регулювання встанов�
люється гранична торговельна надбавка на рівні не вище
20% оптово�відпускної ціни виробника до кінцевого спо�
живача. У розділі ІІ "Державне регулювання цін окре�
мих видів сільськогосподарської продукції та аграрний
фонд" цього ж Закону оговорюються правила цінового
регулювання, об'єкти державного цінового регулюван�
ня, мінімальна та максимальна інтервенційна ціна, товарні
та фінансові інтервенції, адміністративне регулювання цін
та діяльність аграрного фонду. Для розвитку аграрного
сектору необхідно створення системи оперативного збо�

ру, обробки та розповсюдження цінової інформації. От�
римана інформація завдяки ціновому моніторингу слу�
гує базою для аналізу поточної ситуації та прогнозів ста�
ну ринків, є важливим фактором активізації міжрегіо�
нального товарообміну та може частково вирішити про�
блему стабілізації цінової ситуації.Ціновий моніторинг
здійснює відділ цінового моніторингу Міністерства аграр�
ної політики України, який щотижня відслідковує заку�
півельні ціни, державна інспекція України з контролю за
цінами, державний комітет статистики України та інші
(біржі, інформаційні агентства).

На думку науковців [3; 7], оптимально функціоную�
ча система цін на сільськогосподарську продукцію повин�
на враховувати наступні фактори: суспільно необхідний
обсяг і асортимент продукції; територіальні та галузеві
відмінності в темпах відтворення і нормах рентабельності,
що забезпечують ці темпи; забезпечення максимальної
ефективності виробництва при наявних ресурсах.

Державне регулювання цін повинно враховувати інте�
реси всіх учасників ринкової системи, зокрема держави,
виробників і споживачів. Зараз у найгіршому стані знахо�
диться виробник. Державі доцільно підтримати його че�
рез гарантування еквівалентної ціни, яка забезпечить се�
редню норму прибутку на вкладені активи. Таким чином,
в якості концептуальної основи державної політики в аг�
рарному секторі повинно бути, з одного боку, деклару�
вання принципу вільного ціноутворення, яке пристосо�
вується до платоспроможного попиту, а з іншого — зас�
тосування механізму регулювання цін пропозиції, у тому
числі шляхом визначення рівня цільових, гарантованих
(захисних), заставних та інших видів цін. Серед методів
регулювання цін необхідно назвати і застосування закуп�
івельних і товарних інтервенцій. Їх здійснення регулюєть�
ся відповідними нормативно�правовими актами [1; 4].

Ще один істотний метод регулювання АПК — кре�
дитне стимулювання. Фінансування сільського госпо�
дарства є одним з найскладніших завдань. Особливості
системи кредитного регулювання в аграрній сфері ви�
ходять з довготривалого періоду окупності, високій
ризикованості, сезонного коливання потреби у залуче�
них фінансових ресурсах, низької ренбельності. Тому
зацікавленість комерційних банків у кредитуванні аграр�
ної сфери є низькою. Тому в більшості розвинутих країн
було створено спеціалізовані кооперативні банки та
набуло поширення іпотечне кредитування в сільському
господарстві, де об'єктом застави виступало нерухоме
майно. На першому етапі розвитку системи кредитуван�
ня сільськогосподарських товаровиробників у силу об�
'єктивних причин багато підприємств виявилися не в
змозі повернути кредити і відсотки за ними у встанов�
лені терміни. У сукупності з низькою рентабельністю
аграрного виробництва цей фактор справив значний
вплив на стрімке зростання кредиторської заборгова�
ності по відношенню до дебіторської. Труднощі з на�
данням та отриманням банківських кредитів призводять
до того, що до початку весняної компанії на селі немає
необхідної кількості пального та мастильних матеріалів,
добрив і насіння, а також грошових коштів для їх прид�
бання. Таким чином, з початком ринкових реформ
сільське господарство країни зіткнулося з відсутністю
адекватної кредитної системи та неготовністю учасників
кредитного процесу. Особливістю сучасного кредиту�
вання аграрного сектору є те, що лише невелика кіль�
кість банків погоджується фінансувати аграрний сек�
тор. При чому перевага віддається сільськогосподарсь�
ким підприємствам, які мають понад 100 га. землі.

Для виведення галузі з кризи пропонуються наступні
напрями посилення держрегулювання:

1) аграрний сектор економіки України на початку
третього тисячоліття може забезпечити продовольчу
безпеку країни в значній мірі при компетентно органі�
зованому державному управлінні. Функції держави:
ефективність, стабільність, справедливість — здійсню�
ються за допомогою адміністративно�економічних і пра�
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вових важелів. Доцільно посилення державного протек�
ціонізму, пов'язаного з бюджетним фінансуванням
цільових програм типу: родючість, меліорація, дороги;
соціальна і виробнича інфраструктура сільських посе�
лень; формування якісно нової мережі підприємств,
об'єднань та кооперативів з обслуговування сільсько�
господарських товаровиробників типу МТС; організа�
ція регіональних оптових ринків і бірж;

2) галузеві пріоритети тісно пов'язані з необхідні�
стю вирішення загальнодержавних проблем. До най�
більш актуальних з них, що прискорює досягнення
кінцевої мети, слід віднести: посилення держрегулюван�
ня природних монополій; державі на період виходу з
кризи слід встановити жорстке регулювання внутрішніх
цін і тарифів природних монополій; необхідно також
забезпечення зростання платоспроможного сукупного
попиту населення, що включає індексування відповідно
до інфляції заробітної плати і пенсії населенню і пільго�
ве кредитування оборотних коштів підприємств для си�
стематичної виплати заробітної плати.

3) подальший розвиток повинен отримати процес
інтеграції та кооперації;

4) найважливішим пріоритетом стає формування
сучасної інфраструктури продовольчого ринку — ство�
рення єдиної державної інформаційно�консультативної
системи, формування мережі оптових продовольчих
ринків, підвищення ролі бірж і т.і.;

5) однією з пріоритетних проблем залишається пе�
реробка сільськогосподарської сировини, що дозволяє
скоротити втрати і забезпечити вихід кінцевої продукції.
Державна і комерційна підтримка харчової промисло�
вості дозволить за рахунок її інтеграції з сільським гос�
подарством стимулювати виробництво сільськогоспо�
дарської продукції. Необхідні державні пільгові креди�
ти під сезонну нестачу оборотних коштів, що дозволить
стимулювати і сільських товаровиробників;

6) слід посилити на державному і регіональному
рівнях боротьбу з тіньовою економікою та монополіза�
цією продовольчих ринків;

7) необхідний жорсткий державний контроль тор�
гових націнок. Система держрегулювання покликана
створити сприятливі умови для розвитку сільського гос�
подарства і повинна бути зорієнтована на вирішення
першочергових завдань: прискорення соціального роз�
витку села; стимулювання зростання виробництва
сільськогосподарської продукції в інтересах самозабез�
печення країни продуктами харчування; стимулювання
розвитку конкуренції та бізнесу на аграрному ринку;
створення спеціальних фондів підтримки і розвитку
сільськогосподарських виробництв; посилення держав�
ної підтримки на державному і регіональному рівнях,
впровадження сучасних технологій в сільському госпо�
дарстві; створення єдиної інформаційної та консульта�
ційної системи в АПК, що дозволяє мати оперативні
відомості про стан аграрного сектора, проведення
сільськогосподарських виставок, розвиток рекламної
діяльності, що висвітлює передовий досвід в АПК; спри�
яння розвитку агропромислової інтеграції та сільсько�
господарської кооперації у сфері переробки, зберіган�
ня і збуту продукції; розширення наукових досліджень
проблем ринку, створення ринкових моделей ефектив�
ного управління в ринкових умовах, маркетингу.

Особлива увага повинна приділятися державою роз�
витку та регулюванню зовнішньоекономічної діяль�
ності, створенню більш досконалого механізму захисту
вітчизняних товаровиробників на внутрішньому продо�
вольчому ринку від імпорту продукції і одночасно ство�
ренню сприятливих умов для експорту сільськогоспо�
дарської продукції та продовольства.

У рамках СОТ положення про сільське господарство
закріплені в ході Уругвайсього раунду переговорів СОТ.
Крім того, існує декілька угод, які стосуються сільського
господарства: "Угода про застосування санітарних та фіто�
санітарних заходів" (СФЗ), "Угода про технічні бар'єри в

торгівлі" (ТБТ), "Угода про інвестиційні заходи щодо
торгівлі". У цілому "Угода про сільське господарство"
містить положення щодо основних чотирьох тем: доступ
до ринку, внутрішня підтримка, експортні субсидії та сан�
ітарні і фітосанітарні заходи. Найбільш суперечлива сфе�
ра — внутрішня підтримка. Угода "Про сільске господар�
ство" поділяє підтримку сільського господарства на дві
категорії: пітримка, що підлягає скороченню, та підтрим�
ка, що не підлягає скороченню. Перша категорія відносить�
ся до так званої "зеленої скриньки" ("блакитної"). Основ�
ною ознакою даної категорії є відсутність впливу на торг�
івлю, виробництво або вплив який мінімально викривлює
торгівлю і виробництво [6]. До "зеленої" скриньки відно�
сять такі групи заходів підтримки: загальні послуги, такі
як наукові дослідження, підготовка персоналу, дорадниц�
тво, маркетингові послуги та підтримка інфраструктури;
платежі, що спрямовані безпосередньо на підтримку до�
ходів та незалежні від обсягу виробництва, схем страху�
вання доходу, програм підтримки доходу; допомога у разі
стихійного лиха, пенсійні програми, програми запобіган�
ня зношенню ресурсів, інвестиційна підтримка, екологічні
програми, програми регіонального розвитку; державні
резерви для забезпеченя продовольчої безпеки; продо�
вольча допомога.

ВИСНОВКИ
Виявлено ряд особливостей державного регулюван�

ня аграрної сфери: земля як основний засіб виробницт�
ва в сільському господарстві об'єктивно вимагає з боку
держави певних заходів щодо її ефективного викорис�
тання; праця робітників аграрної сфери в силу специф�
ічних особливостей непрестижна і неприваблива; рівень
розвитку продуктивних сил на селі суттєво нижче в по�
рівнянні з іншими галузями народного господарства; не�
здоланний для сільськогосподарського виробництва
диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією
і ресурсами, необхідними для її виробництва; високий
рівень ризикованості підприємницької діяльності в аг�
рарній сфері; об'єктивна необхідність використання се�
редньострокових і довгострокових кредитних ресурсів;
низька інвестиційна привабливість; низький рівень ме�
неджменту. Перераховані вище і багато інших особли�
востей сільського господарства об'єктивно обумовлю�
ють державну підтримку і регулювання аграрної еко�
номіки через різні механізми та інструменти.
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ВСТУП
Україна, як і кожна держава, має особливу сферу

інформації, яка, виходячи з її важливості, визнається
інформацією з обмеженим доступом. Конституція Ук�
раїни визначає забезпечення інформаційної безпеки як
одну з найважливіших функцій держави, тому розголо�
шення інформації, яка становить державну таємницю,
а також конфіденційної інформації, що є власністю дер�
жави або спрямована на забезпечення потреб та націо�
нальних інтересів суспільства і держави, визначено як
загрозу національній безпеці.

Інформаційна безпека є складовою загальної без�
пеки і стрімко розвивається як у всьому світі, так і в
Україні, глобальна інформатизація охоплює всі сфери
— економічну, військову, політичну, промислову і т.п.
Зокрема, розвиток та впровадження телекомунікацій�
них технологій стає невід'ємною частиною життєдіяль�
ності людини і суспільства.

Метою даної статті є визначення на сучасному етапі
основних геополітичних змін в інформаційній сфері та
висвітлення основних напрямів державної політики Ук�
раїни щодо інформаційної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах інформація стає стратегічним

національним ресурсом. Через низку об'єктивних обста�
вин (розширення міжнародного співробітництва, упро�
вадження досягнень науки і новіших технологій і т.і.)
значно зростає вразливість інформації.

Інформаційний вплив носить різнобічний характер
і змінюється в залежності від розв'язуваних завдань та
обстановки. Інформаційна і консцієнтна зброя вплива�
ють на "ідеальні" об'єкти (знакові системи) або їхні ма�
теріальні носії. Інформаційна війна по суті є комплек�
сом заходів і операцій, здійснюваних у конфліктних си�
туаціях, коли інформація є водночас зброєю, ресурсом
і ціллю. Закономірним є питання про те, якою мірою
реальна і наскільки загрожує національним інтересам
інформаційна війна.

Складність та багатоаспектність проблеми збере�
ження секретної інформації держави останніми рока�
ми посилили інтерес до неї з боку дослідників і нау�
ковців. Актуальні проблеми захисту інформації з обме�
женим доступом в умовах становлення і розвитку інфор�
маційного суспільства розглядаються у працях О.А. Ба�
ранова, О.Г. Білоруса, В.П.Горбуліна, С.О. Довгого,
Б.А. Кормича, В.А. Ліпкана, В.С. Шеховцова та інших.
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Поширення використання інформаційних техно�
логій змінило значення державних кордонів у контексті
національної безпеки.

Поширення взаємозв'язків і взаємозалежностей у
сучасному світі дозволяє зробити висновок про те, що
на початку ХХІ століття відбулись геополітичні зміни в
інформаційній сфері. Основними з таких змін є наступні:

— однією з основних сфер геополітичного проти�
борства стає інформаційний простір глобального, регі�
онального і національного рівнів;

— у глобальному інформаційному просторі посилю�
ються процеси, пов'язані з розвитком відносин партнер�
ства і суперництва;

— формується глобальна інформаційна інфраструк�
тура на основі мережі Інтернет та посилюється просто�
рова взаємозалежність країн;

— інформаційний простір західних держав стрімко
перетворюється в єдиний глобальний інформаційний
простір, де домінуючу роль у контролі над інформацій�
ними потоками відіграють США і ЄС;

— істотно розширився військово�інформаційний
простір, що контролюється державами�членами НАТО.

Стрімке формування глобального інформаційного
простору та революційні зміни в інформаційній сфері
активізують нові глобальні виклики і загрози в інфор�
маційній сфері. Протягом останніх десятиліть спостер�
ігається тенденція до поширення інформаційної агресії
і насилля, що становлять реальну загрозу безпеці люд�
ства та міжнародному правопорядку.

Набувають поширення агресивна реклама, спроби
маніпуляції свідомістю людини, періодично проводять�
ся інформаційно�психологічні операції.

Вирішуючи завдання щодо входження до числа роз�
винутих демократичних держав і реалізуючи зовнішню
політику на основі відкритості, взаємної довіри, міжна�
родних гарантій безпеки, Україна проводить курс на
зміцнення і розвиток зв'язків із країнами світового
співтовариства.

Концепція Національної безпеки України визначає
загрози національній безпеці та основні напрями дер�
жавної політики національної безпеки України щодо
інформаційної сфери. Прийняті також документи, які
складають нормативну базу в цій сфері: Національна
програма інформатизації, Указ Президента "Про міри
по забезпеченню інформаційної безпеки держави", За�
кон України "Про державну таємницю", Закон України
"Про захист інформації в автоматизованих системах",
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Положення "Про технічний захист інформації" та інші.
Однак наявність відповідної нормативної бази — це

тільки перший крок у напрямі забезпечення належного
рівня безпеки держави в цій сфері. Найбільш важливим
є реалізація та впровадження необхідних заходів щодо
здійснення політики інформаційної безпеки і особливо
захисту інформації.

Згідно Закону України "Про доступ до публічної ін�
формації" інформацією з обмеженим доступом є: кон�
фіденційна інформація, таємна інформація, службова
інформація. Таємна інформація — інформація, розго�
лошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і
державі. У свою чергу таємною визнається інформація,
яка містить державну, професійну, банківську таємни�
цю та іншу передбачену законом таємницю. Обмежен�
ня доступу до інформації здійснюється виключно в інте�
ресах національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку.

Накопичений досвід забезпечення охорони інфор�
мації з обмеженим доступом дозволяє зробити висно�
вок про те, що представники іноземних розвідувальних
органів прагнуть одержати доступ до інформації, яка є
таємною і становить державну таємницю. Об'єктами
їхньої пильної уваги є підприємства, установи, відом�
ства, що беруть участь у розробці внутрішньої та зовн�
ішньої політики, будівництві і реформуванні економіки
держави, оборонні відомства, які мають у своєму роз�
порядженні узагальнену інформацію, що охороняєть�
ся [11].

Відомо, що безпека будь�якої держави в першу чер�
гу залежить від здатності державного механізму забез�
печити керованість економічних перетворень, політич�
ного і суспільного будівництва та багатьох інших фак�
торів. Передусім державний механізм повинен чітко
визначати і передбачати внутрішні та зовнішні загрози.
Тому в діяльності будь�якої держави пріоритетною у
попередженні, виявленні та припиненні реальних і по�
тенційних внутрішніх та зовнішніх загроз є діяльність
державних органів спеціального призначення [16].

У контексті викладеного вище, під розвідувальною
діяльністю спецслужб іноземних держав слід розуміти
діяльність, яка здійснюється ними з метою отримання
необхідної для держави інформації про широкий спектр
діяльності іншої країни спеціальними силами та засо�
бами. Розвідувальна діяльність спрямована на зовнішні
суб'єкти, однак може проводитися як з території іно�
земних держав, так і з власної території.

Відомо, що необхідну керівництву держави інфор�
мацію постачає значна кількість офіційних державних
органів, зокрема спеціальних, та деякі неурядові струк�
тури. Таким чином, всі державні органи та неурядові
організації займаються інформаційною діяльністю, тоб�
то отриманням різноманітної інформації, її обробкою
та використанням.

Для того, щоб точно спрогнозувати будь�яку ситу�
ацію чи проблему, слід мати велику за обсягом інфор�
маційну базу чи інші джерела інформації. Останні, як
правило, не друкуються в газетах та журналах, а знахо�
дяться у сейфах політиків, економістів, військових та
вчених. Саме такого роду дані й мають найбільшу
цінність.

Певна частина розвідувальної інформації щодо соц�
іологічних і політичних питань може бути результатом
"добротного, напруженого аналізу", але лише "зокре�
ма".

Таким чином, об'єктом розвідувальної діяльності
спецслужб є важлива інформація про сторону, віднос�
но якої ведеться розвідка.

Головні цілі і завдання розвідувальної діяльності є
досить інформативними елементами її змісту. Вони
визначаються згідно зі стратегічною метою розвідуваль�
но�підривної діяльності спецслужб іноземних держав
на сучасному етапі і передбачають реалізацію трьох груп
завдань: інформаційного забезпечення політики інозем�

них держав (принцип підлеглості діяльності спецслужб
політичній стратегії іноземної держави); створення роз�
відувальних позицій для ведення розвідувальної робо�
ти стосовно нашої держави; безпосереднього підриву
позицій України на міжнародній арені та всередині краї�
ни [10].

Очевидно, що найбільш важливою частиною розві�
дки є та її складова, на яку державою покладено зав�
дання з добування відомостей, що охороняються, про
політичний і економічний стан конкретних країн, їх пла�
ни в галузі зовнішньої і внутрішньої політики. Відомо,
що подібна інформація охороняється кожною держа�
вою, а тим більше коли виявлені ознаки розвідувальної
діяльності щодо такої інформації.

Метою розвідувальної діяльності є добування тає�
мної інформації, яка складає державну таємницю, роз�
криття таємної військово�політичної, економічної і на�
уково�технічної інформації, що характеризує міць дер�
жави, її плани.

Загальним об'єктом розвідувальної діяльності іно�
земних спецслужб є державна таємниця, яка ретельно
охороняються державою.

Сутністю розвідувальної діяльності спеціальних
служб є отримання інформації з обмеженим доступом
про сторону, щодо якої ведеться розвідка.

Основною діяльністю розвідки є добування секрет�
ної інформації, тобто інформації з обмеженим досту�
пом про сторону, щодо якої ведеться розвідка: допомі�
жною діяльністю розвідки є вся та діяльність, яка допо�
магає отриманню секретних даних.

Таким чином, розвідувальна діяльність — це будь�
яка діяльність по добуванню інформації спеціальними
методами. Суб'єктами розвідувальної діяльності щодо
України є спеціальні служби іноземних держав, які пла�
нують розвідувальну діяльність, безпосередньо керують
нею на основі визначених вищими державними органа�
ми цілей та напрямів такої діяльності. Спеціальним ви�
конавчим суб'єктом розвідувальної діяльності інозем�
ної держави щодо України є представники спеціальних
служб.

Засобами здійснення розвідувальної діяльності є
іноземні неурядові організації, їх представники та ок�
ремі особи, які використовуються іноземною державою
та її спецслужбами. Розвідувальну діяльність стосовно
України здійснюють також спеціальні підрозділи неуря�
дових організацій, партій та рухів (у тому числі антиук�
раїнської спрямованості), а також спеціальні підрозді�
ли іноземних фірм і міжнародних (транснаціональних)
організацій, об'єднань, корпорацій та угруповань [13].

У першу чергу інтерес з боку іноземних спецслужб
проявляється до тих відомостей, які містять державну
таємницю.

Інформація з обмеженим доступом, що цікавить
розвідувальні органи іноземних держав, як правило,
зосереджується:

— у політичній сфері: державні органи, органи уп�
равління зовнішньополітичною діяльністю, органи роз�
відки, органи з адміністративно�політичними функція�
ми, суспільно�політичні організації, насамперед, що
здійснюють міжнародні зв'язки, міжурядові політичні
організації;

— в економічної сфері: державні органи, які здійс�
нюють планування і керівництво економікою й окреми�
ми її галузями, державні установи, що планують і здійс�
нюють зовнішні економічні зв'язки, міжурядові органі�
зації країн Співдружності незалежних держав у сфері
економічних відносин, важливі підприємства промисло�
вості, транспорту і зв'язку, наукові установи, які ведуть
дослідження в галузі економіки;

— у військовій сфері: центральні управління Мі�
ністерства оборони України, Генеральний штаб, штаби
видів Збройних сил, стратегічних угруповань військ,
об'єднань, з'єднань, частин, військові частини оснащені
новими видами зброї і бойової техніки, арсенали і скла�
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ди зберігання цих видів зброї і техніки, установи, що
займаються науково�дослідними і дослідно�конструк�
торськими роботами в галузі озброєння і військової тех�
ніки, іспитові полігони, засоби закритого оперативно�
го зв'язку МО України, підрозділи, що займаються стра�
тегічними військовими перевезеннями;

— у науково�технічній сфері: державні органи
планування і координації наукових робіт, Академія
наук України, науково�дослідні інститути, що ведуть
роботу на важливих напрямах розвитку науки і техн�
іки.

Розвідувальні спрямування кожної зацікавленої іно�
земної держави щодо України націлені на наступні жит�
тєво важливі об'єкти національної безпеки, до яких
відносяться:

— об'єкти політичної розвідки і діяльності інозем�
них держав щодо політичної стабільності і зовнішніх
зв'язків України:

а) загальні об'єкти:
— політична система;
— політичний потенціал;
— плани щодо реалізації політичної стратегії;
б) спеціальні об'єкти:
— міжнародні позиції України;
— політичні відносини з іншими державами;
— зовнішні зв'язки з міжнародними організаціями,

рухами тощо;
— національні та міжнародні відносини;
— процес розвитку демократії та становлення дер�

жавності;
— політично�адміністративна діяльність України;
— формування загальнодержавної ідеології розвит�

ку суспільства;
— антигромадські прояви у суспільстві;
в) об'єкти розвідувального проникнення:
— центральні органи державної влади і управління;
— органи управління зовнішньою діяльністю;
— органи зовнішньої розвідки;
— органи, що здійснюють адміністративно�державні

функції всередині держави;
— політичні партії, громадсько�політичні, релігійні

та культурологічні організації, що беруть участь в між�
народних зв'язках;

— міжнародні політичні організації, до складу яких
входить Україна;

— об'єкти військової розвідки і діяльності інозем�
ної держави щодо військової могутності та зовнішніх
воєнно�політичних зв'язків України:

а) загальні об'єкти:
— воєнний потенціал;
— зовнішні воєнно�політичні відносини і воєнно�

стратегічні позиції;
— воєнно�стратегічні плани вищого військового ко�

мандування;
б) спеціальні об'єкти:
— боєготовність і боєздатність Збройних сил Украї�

ни;
— воєнно�мобілізаційні плани військового команду�

вання;
— озброєння, бойова техніка та заходи держави по

їх розвитку;
— плани військового будівництва;
— українська військова наука та військове мистецт�

во;
— дислокація воєнних об'єктів;
— ймовірні театри воєнних дій та їх воєнно�інже�

нерна підготовленість;
— плани ведення бойових дій у відповідних умовах

та окремих регіонах;
— військове співробітництво з іноземними військо�

вими, в тому числі і міжнародними організаціями, та пер�
спективи їх розвитку;

— військова допомога іноземним державам, органі�
заціям та рухам;

— військово�політичні зв'язки України з іноземни�
ми державами;

— воєнно�політичні заходи, які готуються на випа�
док актів агресії проти України, а також на випадок ви�
никнення кризової ситуації в різних регіонах світу, де є
життєво важливі інтереси України;

в) об'єкти розвідувального проникнення:
— Центральне управління Міністерства оборони;
— Генеральний штаб;
— штаби видів Збройних Сил;
— стратегічні угруповання військ;
— об'єднання, з'єднання частин;
— об'єднані міждержавні воєнні організації, струк�

тури, військові частини, які споряджені новими видами
зброї та бойової техніки, арсенали і склади зберігання
цих видів зброї та техніки;

— заклади, які займаються науково�дослідницькою
діяльністю і випробувально�конструкторськими робо�
тами у галузях озброєння і військової техніки;

— випробувальні полігони;
— засоби закритого оперативного зв'язку Міністер�

ства оборони;
— заклади, які займаються військовими перевезен�

нями;
— оточення важливих військових об'єктів;
— об'єкти економічної розвідки і діяльності інозем�

них держав щодо економічної могутності зовнішньое�
кономічних зв'язків України:

а) загальні об'єкти:
— економічна система;
— економічний потенціал;
— кредитно�фінансова система;
— зовнішньоекономічні зв'язки;
— плани державних і владних структур щодо реалі�

зації економічної стратегії України;
б) спеціальні об'єкти:
— конкретні галузі економіки;
— природні ресурси, стратегічні промислові ресур�

си (сировини та сільгосппродуктів, енергетичні та інші
державні запаси для потреб оборони);

— народно�господарські плани, торгово�економічна
і кредитно�фінансова система;

— потреби України у розвитку економічних зв'язків;
— плани держави щодо розвитку зовнішніх еконо�

мічних зв'язків різного рівня, включаючи плани підго�
товки до укладання конкретних торгово�економічних
угод;

— процеси економічної інтеграції і міжнародного
розподілу праці в економічних міжнародних структу�
рах, до яких входить Україна;

— торговельно�економічні відносини з іноземними
державами;

в) об'єкти розвідувального проникнення:
— державні органи, що здійснюють планування і

управління економікою та окремими її галузями;
— державні органи та інші організації, що задіяні у

сфері зовнішньоекономічної та кредитно�фінансової
діяльності;

— міжурядові організації в сфері економічних відно�
син;

— важливі підприємства промисловості, сільського
господарства, транспорту та зв'язку, сховища матері�
альних цінностей;

— наукові заклади, які проводять дослідження в га�
лузі економіки;

— об'єкти науково�технічної розвідки і діяльності
іноземних держав щодо підриву науково�технічного по�
тенціалу, зовнішніх науково�технічних зв'язків України:

а) загальні об'єкти:
— науково�технічний потенціал України;
— зовнішні наукові зв'язки та державні плани роз�

витку науки і техніки;
б) спеціальні об'єкти:
— науково�технічний процес в Україні;
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— напрями розвитку науки і техніки в Україні, які
мають важливе народногосподарське і оборонне зна�
чення;

— система управління науковими дослідженнями в
Україні;

— наукові винаходи, які мають важливе народно�
господарське і оборонне значення, наукові ідеї і фун�
даментальні дослідження, які ініціюють винаходи, що
здатні викликати стрімке зростання сукупного потен�
ціалу держави і зміцнити її авторитет та позиції на
світовій арені;

— важливі для розвитку науки випробувальні зраз�
ки обладнання;

— провідні українські вчені, які працюють на важ�
ливих напрямах розвитку науки;

— наукові зв'язки України з іноземними державами;
— потреби України у розвитку таких зв'язків;
в) об'єкти розвідувального проникнення:
— державні органи управління науковими роботами;
— Національна академія наук;
— науково�дослідні інститути, полігони галузевого

профілю.
Не підлягає сумніву твердження, що захист інфор�

мації з обмеженим доступом для кожної країни є од�
ним з гарантів її безпеки в цілому. Крім того, охорона
такої інформації є важливим елементом системи націо�
нальної безпеки будь�якої держави.

ВИСНОВКИ
Доведено, що система охорони державної таємниці

в Україні має цілісний організаційно сформований ха�
рактер, що передбачає здійснення комплексу організа�
ційно�правових, інженерно�технічних, криптографічних
та оперативно�розшукових заходів, спрямованих на за�
побігання розголошенню секретної інформації та втра�
ти її матеріальних носіїв.

Обгрунтовано, що комплексний характер заходів
щодо захисту державної таємниці обумовлює не�
обхідність активної участі в цьому процесі багатьох дер�
жавних органів. У забезпеченні охорони державної тає�
мниці беруть участь органи законодавчої, виконавчої та
судової влади, а Службу безпеки України Законом Ук�
раїни "Про державну таємницю" визначено спеціально
уповноваженим органом державної влади у сфері охо�
рони державної таємниці. Всі суб'єкти забезпечення
охорони державної таємниці діють виключно в межах
повноважень, визначених Конституцією України, її за�
конами та іншими нормативно�правовими актами.
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