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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Щоб мати достатньо повну уяву про еволюцію ста-

новлення кооперативного руху Німеччини потрібно
ознайомитися зі змістовною частиною правових і орга-
нізаційних його особливостей. Доцільно також дати
об'єктивну оцінку тим факторам, що сформувалися під
впливом особливостей функціонування товариств про-
відних європейських країн і сприяли появі кооператив-
ного законодавства Німеччини й забезпечили достатньо
прогнозовану та ефективну регламентацію зі створен-
ня й налагодження діяльності такого виду об'єднань на
перспективу, включаючи сьогодення. Разом із тим, ба-
жано отримати відповідь на питання: що саме сприяє
німецьким кооператорам тривалий час утримувати пе-
редові позиції на європейському і світовому ринку?
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ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ УМОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ НІМЕЧЧИНИ

M. Minenko,
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of Kyiv National University of Trade and Economics

LEGISLATIVE AND REGULATORY CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF GERMAN
COMPANIES

У статті проведено дослідження історичних аспектів формування законодавчо-нормативного поля
кооперативного руху європейських країн і, зокрема, Німеччини. Зазначено, що саме німецький підхід до
правового регулювання процесу об'єднання фізичних та/або юридичних осіб у товариства став базисом
для розвитку цих інституцій в Європі та світі. Зважаючи на це, розглянуто досвід Німеччини щодо зако-
нодавчо-нормативних умов регламентації узаконення діяльності товариств і налагодження процесу їх
ефективного функціонування.

This article is presents the study of the historical aspects of the formation of the legal and regulatory areas of
the cooperative movement of European countries, particularly Germany. Indicated that the German approach to
legal regulation of association of individuals and /or entities in society was the basis for the development of
these institutions in Europe and all over the World. The German experience in legal and regulatory environment
of regulation of legalization of societies and adjustment the process for their effective functioning are considered.

Ключові слова: товариства Німеччини, законодавчо-нормативні умови функціонування, кооперативний
рух європейських країн, німецький досвід правового регулювання, регламентація узаконення діяльності това-
риств.

Key words: the Societies of Germany, legislative and regulatory conditions of operation, the cooperative movement
of European countries, the German experience of legal regulation, regulation of legalization of companies.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі розвитку кооперативних то-
вариств Німеччини приділили достатньо уваги відомі
науковці такі, як М.І. Туган-Барановський, А.В. Ткач,
М.Ф. Шкляр, А.І. Крашенінніков, А.П. Макаренко,
С.Б. Коваленко, З.Н. Козенко та інші. У свою чергу,
вітчизняні науковці та практики П.Т. Саблук, М.Ф. Кро-
пивко, В.М. Скупий, М.Й. Малік, Ю.Я. Лузан, В.П. Сит-
ник, С.М. Кваша, І.Ф. Томич, М.В. Гладій, Р.Я. Корінець,
С.О. Юшин провели грунтовне дослідження процесів
становлення представницьких об'єднань Канади, Данії,
Франції, Італії, Австрії, Великобританії, Польщі. При
цьому особливості законодавчо-нормативних умов фун-
кціонування товариств Німеччини не було розглянуто.
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ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Проаналізувавши різноманітні узагальнені варі-
анти визначення терміну "кооператив", законодав-
чо історичні підходи до забезпечення ефективності
їх функціонування і суспільного визнання, а також
головні умови створення й діяльності, ми зможемо
обгрунтувати соціально-економічну та громадську
сутність і потребу таких інституцій. Крім того, це
дасть можливість комплексно оцінити досвід краї-
ни, яка є одним із лідерів світової економіки і мак-
симально системно й стандартизовано використати
його для побудови фахового інституційно спромож-
ного соціально відповідального середовища в аграр-
но-промисловій сфері та торговому секторі еконо-
міки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сутність будь-якого кооперативу визначається
на основі Декларації "Про кооперативну іден-
тичність", що була прийнята на тридцять першому
Конгресі Міжнародного кооперативного альянсу
(International Co-operative Alliance) в 1995 році у м.
Манчестер. Відповідно до цього документу, "коопе-
ративи" — це автономні асоціації осіб, які добро-
вільно об'єдналися з метою задоволення спільних
економічних, соціальних і культурних потреб та для
реалізації прагнень за допомогою спільної власності
і демократично контрольованого підприємства [2].

У зв'язку з тим, що Міжнародний кооперативний
альянс є недержавною міжнародною організацією та
об'єднує національні, регіональні союзи і федерації
кооперативів, серед яких головним чином споживчі,
кредитні й сільськогосподарські, які представляють
кооперативний рух усього світу, це визначення мож-
на використовувати, як узагальнююче для її учас-
ників. Тобто його зміст може характеризувати
сутність інституцій, які входять до складу 248 коо-
перативних федерацій і організацій із 92 країн світу,
що представлять інтереси більш ніж 700 мільйонів чо-
ловік.

Разом із тим, кооперативний досвід країн Євро-
пейського Союзу, в яких товариства показали висо-
ку ефективність не тільки як підприємства асоціатив-
ного типу, але і як організації, що виконують важ-
ливу соціально-економічну задачу в частині подолан-
ня злиденності, створення повної й продуктивної
зайнятості та поглиблення соціальної одноманіт-
ності суспільства, потребує більш соціально спрямо-
ваного трактування цього терміну. Саме тому спец-
іалізована установа Організації Об'єднаних Націй,
яка займається питаннями регулювання трудових
відносин, Міжнародна організація праці
(Inernational laubor organization), сформулювала
своє визначення первинній ланці громадських про-
фесійних і галузевих формувань. Міжнародна орга-
нізація праці вважає, що кооператив — це самостійна
асоціація громадян, які об'єдналися на добровільній
основі для задоволення своїх загальних економіч-
них, соціальних і культурних потреб й прагнень че-
рез спільне володіння підприємством, що контро-
люється на основі демократичних принципів [11].

Враховуючи думку організації, учасниками якої
є більш ніж 183 держави світу, Міжнародний коопе-
ративний альянс під цим кутом зору, розглядає в
якості кооперативу всіляке товариство, що створює
будь-яке промислове або торгівельне підприємство,
метою якого являється покращення економічного і
соціального становлення своїх членів, які у своїй
діяльності дотримуються принципів, визначених
рішенням Конгресу:

— добровільне і відкрите членство;
— демократичний членський контроль;

— економічна участь членів;
— автономія і незалежність;
— освіта, підвищення кваліфікації, інформація;
— співробітництво між кооперативами;
— турбота про громаду [6].
Таке трактування спонукає до необхідності розу-

міння, що кооператив, як первинна громадська інсти-
туція, має виконувати важливі соціальні функції, а
також підтверджує їх історичну роль щодо задово-
лення матеріальних і культурних очікувань своїх
учасників.

При цьому варто зазначити, що сучасне визна-
чення терміну "кооператив" прямо пов'язане з про-
цесом становлення кооперативного законодавства
країн Європейського Союзу протягом дев'ятнадця-
того і двадцятого століття. Виникнення і розвиток
товариств у багатьох державах із самого початку
мало в основі не спеціальне, а загальне правове
підгрунтя того суспільства, у рамках якого воно за-
роджувалося. У подальшому в різних країнах коо-
перативи отримували легальне визнання за рахунок
прийняття спеціального законодавства, що забезпе-
чувало дотримання інтересів як самих кооперативів,
так і державних інституцій та суспільства в цілому.

Залежно від того, в який момент кооперативний
рух почав регулюватися окремим кооперативним за-
конодавством, Міжнародна організація праці виді-
ляє дві групи країн:

— країни, в яких кооперативний рух виник до
прийняття спеціального закону про кооперативи;

— країни, що знаходяться у тих самих умовах, в
яких не було проведено кодифікацію кооперативно-
го законодавства, разом із тим, були прийняті зако-
нодавчі акти щодо окремих видів кооперативів, або
законодавчі акти щодо кооперативів в окремих суб-
'єктах федерації чи конфедерації [3].

Із досліджень Міжнародної організації праці ро-
бимо висновок, що першою країною, яка заклала ос-
нови для кодифікації кооперативного законодав-
ства, була Великобританія. Так, в Англії кооперати-
ви засновувалися на основі "Закону про товариства
взаємодопомоги", який в 1852 році було прийнято на
заміну "Закону про промислові товариства і товари-
ства взаємного страхування". Міжнародна організа-
ція праці визнала вищезазначений правовий акт пер-
шим законом про кооперативи, що вступив у дію че-
рез 8 років після започаткування цього руху. Це важ-
ливе джерело громадянського і кооперативного пра-
ва, зі змінами і доповненнями від 02 червня 1965 року,
діє і сьогодні, регулюючи діяльність кооперативів
Об'єднаного Королівства [1].

Наступною країною, що законодавчо намагала-
ся регламентувати діяльність кооперативів, була
Португалія. Її закон 1867 року перевів у правову
площину дев'ятирічний досвід функціонування пер-
винних громадських інституцій. У цей же період у
Франції закон "Про товариства з об'єднаним капі-
талом" ("Закон про акціонерні товариства") мав ок-
ремий розділ, присвячений кооперативам. Слідом за
перерахованими країнами, в 1868 році, узаконила
існування кооперативів Іспанія [5].

Попри це, самим важливим законом того часу, що
вплинув на подальший розвиток кооперативного
руху Європи і світу, на думку професора Г. Мункне-
ра, став правовий акт німецьких ідеологів інтеграції
[1]. Зупинимося на цьому більш детально.

Аналіз розвитку кооперативного руху Німеччи-
ни від періоду Г. Шульце-Делітча, Ф. Райффайзена і
В. Хааза до сьогодення показав, що цей процес умов-
но можна представити певними етапами. На першо-
му етапі відбувалося зародження різнофункціональ-
них товариств, їх апробація, адаптування до умов
соціально-економічного середовища, внесення необ-
хідних коригуючих дій з метою забезпечення ефек-
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тивності функціонування. Фактично на цьому етапі,
еволюційним шляхом проводилося формування пер-
винної інституції, яка мала бути основою для побу-
дови горизонтально-вертикальної місцевої, регіо-
нальної і національної (федеральної) громадської
ієрархії професійних і галузевих об'єднань Німеччи-
ни. Паралельно у цей період ідеологи інтеграційного
процесу робили теоретико-методологічне обгрунту-
вання необхідності започаткування таких інституцій,
визначали їх можливий вплив на соціальні й еко-
номічні показники розвитку держави, дискутували
щодо принципів кооперативного будівництва й про
значення та роль союзних об'єднань і кооператив-
них банків. Тобто це був етап спроб, набування дос-
віду, виправлення помилок і перших позитивних здо-
бутків.

Крім того, на цьому етапі становлення коопера-
тивного руху відбувався законотворчий процес щодо
регламентації діяльності новостворених інституцій.
У 1863 році Г. Шульце-Делітч, будучи членом вищо-
го законодавчого органу Прусії, вніс до ландтагу
свій проект закону про кооперативні організації.
Тільки 24 березня (в окремих джерелах 27 березня)
1867 року цей закон було затверджено в достатньо
урізаному і зміненому вигляді. Попри це законодав-
чий акт концептуально відповідав ідеям його розроб-
ника і вперше трактував правове становище коопе-
ративів.

04 липня 1868 року у Вюртемберзі було прого-
лошено федеральний закон Північної Німеччини
"Про торгово-промислові кооперативи", який виз-
нав кооператив самостійною юридичною особою. За
даними окремих джерел, цей правовий акт назива-
ють "Законом Північно-Німецького союзу про тор-
гово-промислові кооперативи" і вважають доопра-
цьованим на основі закону Г. Шульце-Делітча від
1867 року. В розвиток цього нормативного докумен-
ту, знову ж таки у Вюртемберзі, 01 січня 1871 року
було введено у дію нову редакцію закону про коо-
перативи. Саме цей законодавчий акт став вирішаль-
ним кроком у суспільному визнанні кооперативно-
го руху і підпорядкував кредитні й споживчі това-
риства дії приватного права, що, як зазначає про-
фесор Г. Мункнер, "дозволяє визнавати його пер-
шим органічним законом, який спеціально присвя-
чений регулюванню діяльності кооперативів" [1].
Разом із тим, на думку М.І. Туган-Барановського,
"…німецький кооперативний закон 1868 року забо-
роняв створювати союзні кооперативи" [13, с. 247].
Це було одним із головних недоліків німецької за-
конодавчої ініціативи на етапі зародження коопе-
ративного руху.

Можна припустити, що другий етап становлення
громадських формувань Німеччини розпочався з мо-
менту прийняття закону 1871 року, коли кооператив-
на ідея почала давати свої перші позитивні резуль-
тати у вигляді наростаючого кооперативного руху.
Саме в цей період у діяльність товариств і їх об-
'єднань почала активно вмішуватися держава, нама-
гаючись правовими нормами й адміністративним
впливом поставити під свій контроль активність цьо-
го процесу. Тому поява законодавчого акту, який
регламентуватиме діяльність формувань і механізм
їх організації, — було прогнозованою подією.

У квітні 1881 року Г. Шульце-Делітч, який не був
задоволений змістом правового документу 1867
року, вніс новий проект закону, що вже після його
смерті, дякуючи у першу чергу зусиллям В. Хааза,
було прийнято 01 травня 1889 року під назвою
"Імперський закон про промислові і господарчі то-
вариства" (Закон про торгово-промислові коопера-
тиви або Закон про товариства) [4]. Цей закон всту-
пив у дію 01 жовтня 1889 року. Нова редакція зако-
нодавчого акту передбачала:

— можливість створення кооперативів з обмеже-
ною відповідальністю;

— обов'язкову ревізію діяльності кооперативів з
боку муніципальних органів (у подальшому ревізій-
ними комісіями союзів);

— обов'язковість пайових внесків для членів ко-
оперативу;

— дозвіл і процедуру створення союзів коопера-
тивів й центральних кооперативних органів.

Разом із тим, відповідно до змісту закону 1889
року і його модифікованого варіанту від 1896 року,
споживчим й кредитним кооперативам заборонявся
продаж товарів та видача кредитів не членам коопе-
ративу [4]. У цьому зв'язку можна стверджувати, що
з прийняттям чергової редакції закону відбулися
певні демократичні й позитивні соціально-еко-
номічні зміни, які забезпечили подальший розвиток
системи товариств Німеччини. Існуючі обмеження
залишалися спадщиною від окремих засновників ко-
оперативного руху і намаганням держави — адміні-
стративним шляхом пригальмувати демократичність
розвитку громадських інституцій. Ще одним стриму-
ючим фактором прогресивного розвитку громадсь-
ких формувань Німеччини стали події початку і се-
редини двадцятого століття. Попри всі негаразди,
починаючи з 1945 року кооперативний рух Німеччи-
ни, маючи сильний фаховий інституційно спромож-
ний соціально відповідальний фундамент, продовжив
свій еволюційний розвиток.

Саме тому, можна припустити, що починаючи з
моменту прийняття в 1889 році "Імперського закону
про промислові і господарчі товариства" розпочав-
ся третій етап їх розвитку. Цей період характери-
зується масовим кооперативним рухом, що повною
мірою набув своїх звичайних, організаційних рис: са-
моорганізованості, самоврядності, самостійності.
Крім того, починаючи з 70-х років двадцятого сто-
ліття, коли в 1974 році було прийнято нову, адапто-
вану до сучасних умов ринку і потреб розвитку сус-
пільства редакцію закону, громадські інституції
Німеччини почали все більше впливати на державну
політику і законотворчий процес. Також посилився
їх вплив на європейські й міжнародні структури.

Враховуючи проведений аналіз історичних етапів
законодавчого становлення промислових і господар-
чих товариств через процедуру змістовних перетво-
рень національних нормативних актів, варто відміти-
ти, що у Німеччині відсутнє спеціальне правове ре-
гулювання сільськогосподарської кредитної коопе-
рації. Законодавчо визначено тільки загальне понят-
тя кооперативу, під яке підпадають і кредитні коо-
перативи. Так, Законом Німеччини від 01 травня 1889
року ("Закон про товариства") встановлено, що ко-
оператив — це товариство з необмеженим числом
учасників, ціллю якого є сприяння в отриманні при-
бутку або ведення господарства його членами через
процедуру спільного господарюючого підприємства
[7]. Фактично, цією нормою всім кооперативам на
території держави надано уніфікований правовий
статус [14]. Як уже зазначалося, останні зміни до
цього закону було внесено 01 січня 1974 року, що дає
можливість констатувати: у Німеччині існує стабіль-
не законодавче поле, яке сприяє достатньо прогно-
зовано проводити роботу громадським професійним
і галузевим об'єднанням. Крім того, кожне товари-
ство регламентує свою діяльність персоніфіковано-
затвердженим статутом. У межах автономної статут-
ної діяльності будь-яке товариство, шляхом прий-
няття рішень на загальних зборах, може корегувати
напрями своєї роботи. Єдиною вимогою, при цьому,
є відповідність нормам діючого законодавства щодо
функціонування товариств на території Німеччини.

Проте варто зазначити, що згідно з нормами "за-
кону про товариства" професійні й мисливські то-
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вариства за специфічними ознаками не повністю
відповідають змісту товариства. Ці два види това-
риств є публічно-правовими корпораціями, на які
розповсюджуються інші регламентуючі правила.
Особливо це стосується добровільності вступу до
таких об'єднань. Поряд з розглянутими видами то-
вариств існують й інші, до яких відносяться "малі
товариства машин". Їх досить часто відносять до так
званих "товариств ВGВ", тобто до формувань з ча-
стковими правами власності (наприклад, на маши-
ни).

Попри все, надзвичайно ефективними з точки
зору фаховості й інституційності є вимоги щодо рег-
ламентації узаконення діяльності товариств. Так,
"Законом про товариства" визначено норму, відпов-
ідно якої всі діючі об'єднання, що пройшли проце-
дуру реєстрації, на своєму логотипі повинні мати
позначку "зареєстроване товариство" або "е.g." [14].
Розглянемо більш детально процес державної лега-
лізації товариств.

У Німеччині законодавчо визначено певний пе-
релік послідовних етапів щодо створення і реєстрації
товариств. На першому етапі відбувається скликан-
ня загальних зборів, які затверджують регламенту-
ючі документи. Одним із головних документів є ста-
тут товариства.

Другий етап передбачає подання засновницьких
документів товариства, а саме: статуту, заяви про
реєстрацію, списку дійсних членів-засновників, про-
токолу перших загальних зборів, висновку ауди-
торського союзу про вступ до цієї інституції даного
об'єднання, в органи державної реєстрації. У Німеч-
чині такою установою визначено суд.

На третьому етапі проходить правова експерти-
за поданих документів, за підсумками якої відбу-
вається реєстрація (або повернення документів) то-
вариства і внесення відповідного запису про реєст-
рацію суб'єкта у відповідний реєстр. Саме з цього
моменту настає право суб'єктності об'єднання. Зак-
інчується процедура державної реєстрації повідом-
ленням товариства про факт реєстрації.

Відповідно до норм законодавства членами коо-
перативних об'єднань Німеччини можуть бути прац-
івники, службовці, чиновники, фермери, пенсіонери.
На сьогоднішній день кожен п'ятий німець є членом
кооперативу або знаходиться у будь-яких госпо-
дарських відносинах з кооперативом. Разом із тим,
активними учасниками товариств є юридичні особи,
що дозволяє значно розширити напрями, перелік і
якість різноманітних послуг.

По суті, протягом дев'ятнадцятого — двадцято-
го століття відбулося становлення законодавчого
поля кооперативного руху Німеччини. Напрацюван-
ня головних ідеологів інтеграції Г. Шульце-Делітча,
Ф. Райффайзена, В. Хааза знайшли своє втілення в
законодавчих актах, які трансформувавшись у сьо-
годення, достатньо ефективно регламентують
діяльність сучасних товариств. Головними показни-
ками цього процесу є стабільність, прозорість, зба-
лансованість інтересів всіх заінтересованих сторін і
сприйнятність безпосередніми учасниками. Це пояс-
нює стійкість функціонуючої горизонтально-верти-
кальної ієрархії об'єднань аграрно-промислової
сфери і торгового сектору економіки Німеччини, її
адаптованість до можливих змін факторів як внутр-
ішнього, так і зовнішнього середовища, а також до
форсмажорних обставин.

Крім розглянутих законів, що визначають зміс-
товно правову сутність процесу функціонування пер-
винних громадських інституцій, заслуговують на ува-
гу документи, що врегульовують внутрішні питання
діяльності і взаємодії безпосередніх учасників това-
риств. Саме такі організаційно-нормуючі докумен-
ти створюють основу для залучення нових учасників,

спонукають бажання кожного бути активним членом
кооперативу, сприяють баченню своєї персоніфіко-
ваної перспективи у колективній організації і стра-
тегічно зрозумілого розвитку суб'єкта господарю-
вання. Таким основним документом для німецьких
кооператорів є статут.

Як правило, структурно, статут має дванадцять
розділів, які характеризують конкретні правові,
організаційні, управлінські й фінансові сторони
діяльності об'єднання, а саме: форма і місце розта-
шування товариства; умови участі й звільнення учас-
ників; правові відносини товариства та його членів;
представництво і введення справ; керівні органи фор-
мування; умови формування, права і обов'язки ради
товариства; інформування громадськості  про
діяльність товариства; ресурси товариства; його
звітність; умови розпуску і ліквідації; членство в то-
вариському союзі, як вищеоб'єднуючій організації;
заключні й перехідні положення [12].

Статут, як регламентуючий документ, системно
і прозоро визначає сутність механізму управління
та правила поведінки учасників об'єднання першо-
го ієрархічного рівня. Такий досить фаховий та
інституційно виважений підхід щодо організації
роботи товариства сприяє досягненню високих еко-
номічних показників, соціальній стабільності, за-
безпеченню вимог продовольчої безпеки і сталого
розвитку аграрно-промислової сфери Німеччини.
Формування економічно і організаційно стабільно-
го первинного товариства є запорукою побудови
ефективної системи об'єднань на регіональному та
національному (федеральному) рівні. Як результат,
сільськогосподарські виробники, переробники і
харчовики Німеччини займають лідируючі позиції
на національному, європейському і світовому рин-
ку.

Варто також зазначити, що крім розглянутої
структури статуту первинного товариства одним із
важливих правових аспектів інституту членства в об-
'єднанні є нормування мінімальної кількості членів
товариства. Кооперативні закони Фінляндії, Швеції,
Італії, Японії мають таку вимогу. Так, у Фінляндії та
Швеції мінімальне число фізичних осіб — 5 чоловік,
в Італії — 9, а в Японії — 15. Не винятком слугує за-
конодавство Німеччини. Законом 1889 року встанов-
лено, що мінімальна чисельність при створенні коо-
перативу має становити 7 осіб. Кількість юридичних
учасників обмежена числом 3 особи [8, 9, 10].

Максимальна чисельність членів товариства
Німеччини не обмежена, але залежить від кількості
громадян, які проживають або займаються сільським
господарством у межах території дії кооперативу.
Особливо це стосується формувань, що працюють за
принципами Ф. Райффайзена.

Для повноти оцінки механізму функціонування
первинних товариств, що являються інструментом
побудови фахового інституційно спроможного соц-
іально відповідального середовища Німеччини, доц-
ільно узагальнити розглянуту змістовну сутність
головних керуючих елементів цього процесу. Так,
система управління товариств фактично представле-
на вищим колективним, виконавчим і контролюючим
органом.

Вищим колективним органом управління мо-
жуть бути загальні збори пайовиків або загальні
збори членів чи збори їх представників (якщо чи-
сельність учасників кооперативу перевищує три
тисячі). Усі повноваження вищого органу можна
об'єднати у дві групи, залежно від того які рішен-
ня приймают ься.  Простою більшіс тю голосів
приймаються рішення з формування органів управ-
ління, розподілу прибутків і збитків, затверджен-
ня балансу, а також відсотків по кредитам та вкла-
дам.  Кваліфікованою більшістю приймаються
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рішення щодо змін статуту, переорієнтації сфери
діяльності, реорганізації або ліквідації товариства,
виключення із членів кооперативу, обмеження пра-
ва учасника на майно об'єднання. У Німеччині ква-
ліфікованою більшістю голосів вважається п'ятде-
сят відсотків і один голос від загальної чисельності
членів товариства.

Виконавчим органом є правління. Правління
формується загальними зборами. Законодавство
різних країн визначає свої вимоги до його чисельно-
го складу. У Франції й Швеції виконавчий орган скла-
дається мінімум із 3 осіб, в Японії — 5, а в Німеччині
— 2. Термін виконання повноважень коливається від
2 до 4 років. До компетенції виконавчого органу то-
вариства, як правило, відносяться представницькі
функції, управління поточною діяльністю, складан-
ня звітних документів і проектів розподілу прибут-
ку [8, 9, 10].

Контролюючим органом товариств Німеччини ви-
значено наглядову раду. Формується ця інституція
загальними зборами. Кількість її членів в основному
становить 3 особи, які виконують свої обов'язки на
безоплатній основі. Вони відслідковують діяльність
виконавчого органу, вносять пропозиції щодо покра-
щення роботи кооперативу, мають право ініціативи
скликання позачергових надзвичайних загальних
зборів. Розглянута структура управління товариств
забезпечує прозорий і демократичний контроль за
діяльністю керівних органів зі сторони учасників
формування, є достатньо гнучкою, ефективною і
адаптованою до вимог сьогодення.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проаналізоване можна констату-

вати: регламентуючі документи, що покладено в ос-
нову створення і діяльності первинних товариств
Німеччини, пройшли достатньо тривалий, за історич-
ними мірками, шлях апробації й адаптації. Резуль-
татом таких кроків є усталені керівні документи, у
тому числі законодавчо прийняті, що дають мож-
ливість зрозуміло, прозоро і ефективно вибудовува-
ти стосунки суб'єктів господарювання зі всіма заін-
тересованими сторонами й цілеспрямовано проводи-
ти свою роботу. Саме це сприяє німецьким коопера-
торам утримувати передові позиції на європейсько-
му і світовому ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток національної економіки та подолання

наслідків світової економічної кризи на теперішній час є
одними з пріоритетних задач реалізації державної еконо-
мічної політики. При цьому особливої значущості набуває
ефективна взаємодія держави та приватного сектору еко-
номіки в цьому процесі, адже держаний сектор значно
відстає у темпах розвитку від приватного внаслідок особ-
ливостей функціонування об'єктів державної власності.
Враховуючи обмеженість ресурсів державного та місцевих
бюджетів, держава не спроможна забезпечити належний
рівень розвитку підприємств державного сектору, тому ви-
ходом з цієї ситуації може стати впровадження практики
державно-приватного партнерства, яка в країнах ЄС от-
римала значного поширення починаючи з 1990-х рр.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом інтерес до державно-приватного

партнерства збільшується, що пояснюється пошуком но-
вих більш ефективних підходів до управління об'єктами
державної власності. Визначення теоретичних та практич-
них засад партнерства держави та приватного сектора
економіки знайшло відображення у роботах таких вче-
них, як Авксєнтьєв М. [1], Варнавський В. [4—5], Пиль-
тяй О. [12]. Зважаючи на те, що безпосередньо держав-
но-приватне партнерство є відносно новою формою
співпраці держави та приватного сектору в Україні, тео-
ретичне підгрунтя цієї проблеми продовжує формувати-
ся так само, як і практичний інструментарій його реалі-
зації. Так, особливостям організації відносин державно-
приватного партнерства присвячено роботи Безбах Н. [2],
Білої І. [3], Вінник О. [6], Горожанкіної М. [7]. Разом із
тим, досліджуючи необхідність та переваги державно-
приватного партнерства для забезпечення розвитку на-
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ціональної економіки [9—11; 18], недостатньо чітко роз-
криваються концептуальні засади, що формують переду-
мови розвитку державно-приватного партнерства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Метою статті є визначення основних передумов роз-

витку державно-приватного партнерства в Україні. Для
чого необхідно визначити засади нормативного забезпе-
чення розвитку державно-приватного партнерства та на-
дати характеристику основним підходам до визначення
форм його здійснення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
До останнього часу приватизація та корпоратизація

виступали механізмами перерозподілу власності між дер-
жавним та приватним секторами економіки, які здебіль-
шого не сприяли залученню значних інвестиційних коштів
та вирішенню соціальних завдань. У результаті привати-
зації та корпоратизації було сформовано потужний при-
ватний сектор економіки, в державній власності залиши-
лися менш привабливі або стратегічні об'єкти та підприє-
мства, зокрема таких галузей, як інфраструктура (у т.ч.
житлово-комунальне господарство), електроенергетика,
вугільна промисловість і нафтогазовий комплекс. І на те-
перішній час більшість цих підприємств опинилася у над-
звичайно складному стані, який характеризується висо-
ким ступенем зносу основних засобів та значним нагро-
мадженням непокритих збитків. Подолання таких про-
блем можливе шляхом залучення інвестицій, але, зважа-
ючи на те, що держава не готова поступатися цими галу-
зями, механізми державно-приватного партнерства пред-
ставляються найбільш оптимальним.

Поштовхом до активізації поширення нового типу
співробітництва держави та приватних партнерів можна
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назвати ухвалену Президентом України Програму еко-
номічних реформ на 2010—2014 роки "Заможне су-
спільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" (Програма) [15]. Згідно з Програмою передба-
чено проведення стратегічних перетворень, у тому числі
за таким напрямом як модернізація інфраструктури й ба-
зових секторів шляхом усунення усталених структурних
проблем в енергетичній, вугільній, нафтогазовій галузях
і ЖКГ, а також розвитку транспортної інфраструктури й
ринку землі [15, с. 3]. При цьому відповідно до поставле-
них завдань, сприяння розвитку бізнесу та модернізацію
інфраструктури і базових секторів передбачено здійсню-
вати на основі функціонування механізмів державно-при-
ватного партнерства (ДПП), а також шляхом привати-
зації.

Разом із вище зазначеним, серед основних завдань у
сфері залучення інвестицій і розвитку підприємництва,
було виділено: забезпечення ефективності та прозорості
функціонування механізмів державно-приватного парт-
нерства (ДПП); прийняття Закону України про ДПП;
встановлення методології оцінювання ефективності про-
ектів, забезпечення прозорого механізму проведення кон-
курсів, запровадження ефективної системи мотивації й
контролю в органах, відповідальних за реалізацію про-
ектів ДПП з боку держави [15, с. 41]. При цьому одне з
цих завдань Програми було виконане, а саме, у 2010 р.
був прийнятий Закон України "Про державно-приватне
партнерство" [14], що заклало умови для розвитку цього
виду співпраці держави та приватного сектору, яке вихо-
дило би за межі традиційної приватизації.

Хоча відповідно до Програми приватизація все ще роз-
глядається як одне з джерел наповнення державного бюд-
жету, але вона недостатньо пов'язана із планами щодо
стратегічного розвитку національної економіки. Це пояс-
нюється тим, що вона не виконала своєї ролі інструмента
ринкової трансформації в Україні. Так, за даними Єврос-
тату частка державного сектору у ВВП України становила
37 %, що вище, ніж у більшості розвинених країнах світу: в
Канаді, Англії, Італії — близько 15 %, у США й Німеччині
— близько 20 %, у Польщі — 25 % [15, с. 43]. Якщо взяти до
уваги, що питома вага державного сектору в Україні не пе-
ревищує 10% [13], а питома вага держсектору у ВВП 37%,
стає очевидним, що приватний сектор має значний потен-
ціал, реалізація якого й дозволить прискорити темпи еко-
номічного розвитку. Адже за питомої ваги приватного сек-
тору 90%, його частка у ВВП всього 63% наочно свідчить
не тільки про диспропорції в обсягах виробництва між при-
ватним та державним сектором, а також й про формуван-
ня значного сектору тіньової економіки.

Крім недоліків приватизації, в Програмі зазначено, що
безпосередньо функція управління держмайном здійс-
нюється також неефективно, оскільки майже 12% під-
приємств з 4000, в уставному капіталі яких більше 50%
належить державі, перебувають на стадії банкрутства, а
в 10% підприємств розмір державних корпоративних прав
недостатній для ефективного здійснення державою по-
вноважень з управління ними [15, с. 45]. Отже, функціо-
нування підприємств, в яких є державна частка власності,
є незадовільним, у тому числі через низьку ефективність
їх діяльності (значна їх частина є збитковою [13]), що ви-
магає запровадження нових механізмів з їх фінансового
оздоровлення та підвищення ефективності діяльності.

Оскільки метою реформи у державному секторі є до-
сягнення оптимальної частки державної власності та за-
безпечення ефективного управління цією власністю [15,
с. 45—46], у даній сфері разом із приватизацією необхід-
но більш інтенсивно впроваджувати механізми держав-
но-приватного партнерства, які будуть спрямовані на
підвищення ефективності управління державною власні-
стю та, водночас, будуть захищати права держави на цю
власністю.

Згідно з визначеними Програмою етапами до кінця
2014 р. передбачене залучення недержавних інвестицій до
об'єктів, які залишаються під контролем держави та
збільшення рівня капіталізації державних активів у 3 ра-
зи [15, с. 47—48]. Однак у Державній програмі активізації
розвитку економіки на 2013—2014 роки [8] серед завдань
державної політики на 2013—2014 рр. використання без-
посередньо механізму ДПП передбачено лише для будів-

ництва, реконструкції та ремонту 7584,5 км автомобіль-
них доріг загального користування державного та місце-
вого значення. Отже, Державна програма активізації роз-
витку економіки на 2013—2014 рр. не в повній мірі відпо-
відає Програмі економічних реформ на 2010—2014 рр., що
визначає необхідність коригування першої у відповідності
з поставленими завданнями другої.

На теперішній час саме державно-приватному парт-
нерству має відводитися провідна роль у трансформації
та формуванні стабільного державного сектору, адже
тільки за наявності відповідного інституційного середо-
вища можлива результативна співпраця. В цілому, інсти-
туційне середовище є сукупністю законодавчих та адмін-
істративних засад, в межах яких фізичні та юридичні осо-
би, та держава взаємодіють з метою створення багатства
[20, с. 4]. При цьому основоположною складовою інсти-
туційного середовища виступає законодавча база, яка й
визначає межі взаємодії суб'єктів господарювання.

Відповідно до Закону України "Про державно-при-
ватне партнерство" (Закон) державно-приватне партнер-
ство є співробітництвом між державою й територіальними
громадами в особі відповідних державних органів та
органів місцевого самоврядування (державними партне-
рами) та юридичними особами, крім державних та кому-
нальних підприємств, або фізичними особами — підприє-
мцями (приватними партнерами), що здійснюється на ос-
нові договору в установленому законодавством порядку
[14]. Отже, саме співробітництво між державними та при-
ватними партнерами, а також укладення договору виді-
ляє ДПП як форму співпраці державного та приватного
сектору. Разом із тим, для того, щоб такі відносини виз-
навались ДПП, вони повинні мати певні ознаки, зокрема
забезпечення досягнення вищих техніко-економічних по-
казників ефективності діяльності, довготривалий харак-
тер (від 5 до 50 років), передача приватному партнеру ча-
стини ризиків у процесі здійснення ДПП, внесення при-
ватними партнерами інвестиції в об'єкти ДПП [14].

Як видно із визначення ДПП та його ознак можна ска-
зати, що законодавство не в повній мірі визначає сутність
ДПП, оскільки за таких умов воно є досить розпливчас-
тим і залишає багато відкритих питань, одним з яких є
форма здійснення ДПП. І хоча ст. 5 Закону [14] встанов-
лює, що у рамках здійснення державно-приватного парт-
нерства можуть укладатися договори про концесію та
спільну діяльність, вона містить і норму "інші договори"
не уточнюючі які саме. Крім того, в одній з попередніх
редакцій Закону до форм здійснення ДПП відносилися й
договори про розподіл продукції, яких у чинній редакції
вже немає, але це не позбавляє перспективності їх вико-
ристання як форми ДПП.

Таким чином, питання щодо форм ДПП залишається
відкритим у національному законодавстві. Щодо підходів
міжнародних організацій та досліджень вчених-еко-
номістів, тут також не спостерігається злагодженості та
точності у визначенні ДПП та його форм.

Згідно з підходами Комісії Європейського Союзу
(ЄС), відзначається, що безпосередньо термін публічно-
приватного партнерства (ППП) (а ДПП доцільно розгля-
дати як національний аналог ППП) не визначається на
рівні ЄС, але в більш ширшому сенсі відноситься до форм
співпраці між публічними органами влади та сферою
бізнесу з метою забезпечення фінансування, споруджен-
ня, відновлення, управління та підтримання інфраструк-
тури або постачання послуг [17]. Цей підхід також перед-
бачає існування безлічі форм здійснення ППП, при цьо-
му основними характеристиками, які визначають провад-
ження діяльності саме як ППП, є:

— відносно тривалий термін взаємовідносин, вклю-
чаючи взаємодію між публічним та приватним партнером
з різних сторін проекту;

— фінансування проекту має виконуватися за раху-
нок приватного партнера або на основі ряду домовлено-
стей між різними учасниками відносин або з частковим
фінансуванням проекту публічним партнером;

— важливість ролі економічних суб'єктів, що беруть
участь у проекті на різних стадіях (проектування, завер-
шення, реалізація, фінансування);

— розподіл ризиків між публічним партнером та при-
ватним, якому в загалі можуть передаватися повністю усі
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ризики публічного сектору, але більш точний розподіл ри-
зиків визначається індивідуально у кожному випадку
згідно з відповідною здатністю сторін визначити, конт-
ролювати та подолати ці ризики [17].

Отже, характерні ознаки ППП, визначені Комісією
ЄС є більш загальними, ніж визначені українським зако-
нодавством. Разом із тим, Комісія ЄС не наводить досить
чіткого визначення форм здійснення ППП та відносить
до них ППП на суто контрактній основі, де публічні та
приватні партнери діють виключно засновуючись на ук-
ладених контрактах (в основному це передбачає концес-
ійну модель взаємодії), а також ППП інституційного ха-
рактеру, включаючи співробітництво між публічним та
приватним сектором в межах окремих юридичних осіб
(найчастіше набуває моделі приватної фінансової ініціа-
тиви — Private Finance Initiative) [17]. Такі форми
співпраці, як і в загалі підхід до визначення ППП, є уза-
гальненими та не розкривають усіх можливих форм
співпраці державного та приватного секторів економіки,
залишаючи це на розсуд учасників таких відносин.

На відміну від підходу ЄС до визначення ППП, група
Світового банку (СБ) виходить з того, що ППП охоплює
діапазон можливих зв'язків між державними та приват-
ними структурами в контексті інфраструктури та інших
послуг [19, с. 1]. Поряд із цим використовуються й інші
терміни, що характеризують ППП, зокрема участь при-
ватного сектору (УПС) та приватизація. При цьому не-
обхідно відзначити, що питання про віднесення привати-
зації до форм ППП є достатньо суперечливим, оскільки
при приватизації держава втрачає контроль над підприє-
мством у більшості випадків, навіть якщо в державній
власності залишається частка капіталу такого підприєм-
ства. І хоча зазначені терміни можуть використовувати-
ся у якості синонімів, вони мають певні відмінності. Так,
ППП представляє собою структуру, що, залучаючи при-
ватний сектор, встановлює та структурує роль держави в
забезпеченні того, що соціальні зобов'язання будуть ви-
конані, реформа сектора здійснена успішно, а державні
інвестиції реалізовані. Щодо УПС, то така форма
співпраці передбачає скоріше укладення договорів пере-
дачі зобов'язань приватному сектору, аніж підкреслює
можливості для партнерства, тому ППП отримало
більшого поширення як нова більш досконала форма УПС.
Відносно приватизації — вона передбачає продаж акцій
або власності у компанії, або продаж операційних активів
або послуг, що належать державному сектору. Коли
здійснюється приватизація в інфраструктурному секторі,
це зазвичай супроводжується специфічними домовлено-
стями з урахуванням соціальних та політичних аспектів,
пов'язаних з продажем та подальшим функціонуванням
активів, що використовуються для надання суспільних
послуг [19, с. 2].

Поряд із вищевизначеними формами ППП Світовий
банк поділяє моделі ППП за рівнем втручання приватно-
го партнера на чотири основні групи:

1 група — контракти з управління та лізингу, де при-
ватний партнер бере на себе управління проектом на пев-
ний час, а власність та інвестиційні зобов'язання залиша-
ються за державою;

2 група — концесії, в яких приватний партнер бере на
себе управління державним проектом на певний час ра-
зом з інвестиційним ризиком;

3 група — нові проекти, які передбачають, що при-
ватний партнер або спільне з державною підприємство
будує та керує об'єктом протягом визначеного терміном
контракту;

4 група — відчуження власності, яке передбачає, що
приватний партнер купує частку об'єкту у держави [16].

Відносно четвертої групи — відчуження власності —
слід зазначити, що віднесення до форм ППП приватизації
або викупу частини прав власності є суперечливим, ос-
кільки при передачі державної власності не завжди за дер-
жавою залишається право встановлювати певні вимоги
щодо відчуженого об'єкту.

У цілому, серед секторів, де ППП використовується,
а також де вже було отримано значні результати, СБ ви-
діляє: виробництво та розподіл електроенергії; водопос-
тачання та каналізація; видалення відходів; трубопрово-
ди; лікарні; шкільні та навчальні будівлі; стадіони; управ-

ління повітряним рухом; залізниці; автомобільні дороги;
інформаційно-технологічні системи тощо [19, с. 2]. По
суті, здіснення проектів у рамках ППП Світовий банк не
обмежує певними галузями та сферами, оскільки вже пер-
вісно визначення ППП у його трактуванні передбачає
досить широкий спектр відносин у різних сферах.

Таким чином, формування відносин ДПП визначаєть-
ся об'єктивними потребами розвитку як національної, так
і світової економіки. Відповідно до цього закладаються
нормативно-правові засади співробітництва державного
та приватного секторів з метою досягнення єдиних еко-
номічних та соціальних цілей.

ВИСНОВКИ
Основною передумовою ефективного розвитку дер-

жавно-приватного партнерства в Україні є наявність за-
конодавчого та нормативно-правового підгрунтя. Основ-
ним законодавчим актом з ДПП, що регулює на загаль-
нодержавному рівні відносини держави та приватного
сектору, є Закон України "Про державно-приватне парт-
нерство". При цьому активізації співпраці державного та
приватного секторів у межах державно-приватного парт-
нерства має сприяти Програма Економічних реформ на
2010—2014 рр., а також Державна програма активізації
розвитку економіки на 2013—2014 рр. Однак одним з не-
доліків чинного законодавства у сфері ДПП є відсутність
чіткого визначення норм та меж, форм та механізму його
здійснення.

Встановлено, що основними формами ДПП, передба-
ченими національним законодавством, є договори про
концесію та спільну діяльність, а також інші договори. З
одного боку, це обмежує ДПП відносинами на основі до-
говору, з іншого — не конкретизує можливих видів дого-
ворів, що можуть укладатися в межах ДПП. Дискусійним
залишається питання щодо віднесення до ДПП таких
форм, як приватизація та придбання частини корпоратив-
них прав, що належать державі у капіталі підприємств.

В цілому, формування інституту партнерства держа-
ви та приватного сектору у вигляді державно-приватно-
го партнерства потребує подальшого розвитку, необхід-
ним представляється розширення форм ДПП, уточнення
понятійного апарату, формування відповідного організа-
ційно-економічного механізму, що стане предметом по-
дальших досліджень.
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ВСТУП
Сучасні механізми господарювання в умовах ринко-

вої економіки підтверджують незаперечну істину, що
результативність будь-якої виробничо-господарської
діяльності залежить передовсім від інтактильної та ма-
теріальної складової підприємства.

У більшості випадків саме за рахунок інтактильної
складової іде значний поштовх вперед, інноваційний
розвиток, революційні зміни, розвиток робототехніки,
нанотехнологій та автоматизація відповідних складових
народного господарства.

Інтактильна економіка — це невидиме підгрунття
економіки, яке дає можливість суб'єктам господарюван-
ня отримувати надприбутки, створювати свої конку-
рентні переваги, утворювати заділ на майбутнє.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сучасних тенденцій роз-

витку інтактильної економіки та невідчутних активів.
Для визначення сучасних тенденцій розвитку інтак-

тильної економіки необхідне вирішення наступних зав-
дань:

— розкриття інтактильної економіки як науки;
— розгляд розвитку невідчутних активів та їх впли-

ву на динаміку економічних процесів;
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РЕЗУЛЬТАТИ
Основні напрями концепції розвитку інтактильної

економіки машинобудівних підприємств повинні бути
наступні:

1. Подолання структурних диспропорцій машино-
будівної галузі: розвиток п'ятого та шостого технолог-
ічних укладів, шляхом перепрофілювання існуючих
підприємств або створення нових.

Структура машинобудівного комплексу є достатньо
розгалуженою, однак має непостійний характер, через те
що з часів незалежності України вона тричі змінювалась.

З погляду організаційної структури машинобудів-
ний комплекс включає три великі структурно-техно-
логічні блоки:

— металообробка й міжгалузеві виробництва. На цій
стадії виготовляються первинні елементи майбутнього
встаткування. Це — перший переділ машинобудівного
виробництва;

— власне машинобудування — другий переділ ма-
шинобудівного комплексу, який передбачає з перших
елементів, отриманих у процесі металообробки, збір
вузлів устаткування, а потім саму машину;

— машиносервіс, що включає монтаж і переналагод-
ження устаткування, його технічне обслуговування й ре-
монт.
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Основним вагомим бар'єром розвитку машинобуду-
вання є значна диспропорція у відповідності сучасного
стану техніко-технологічного потенціалу тим вимогам,
які пред'являє економічно- інноваційне суспільство га-
лузі машинобудування. Така проблема вимагає форму-
вання дієвої стратегії трансформації сучасного маши-
нобудування в потужний якісно новий конкуренто-
спроможний вітчизняний комплекс, спроможний до
ефективного та результативного розвитку в умовах
інтеграції, технологізації та глобалізації світу [8].

2. Придбання інтелектуальних праць провідних
країн в галузі нанотехнологій, мікроелектроніки та ін.

Розглянуті приклади національних науково-техні-
чних систем дозволяють виділити основні базові моделі
інноваційного розвитку:

— розвиток фундаментальної науки;
— експансія високих технологій із розвинених дер-

жав або технологічна інтервенція.
Відповідно до першої моделі для забезпечення інно-

ваційного прориву велике значення має розвиток мате-
ріалознавства, теоретична фізика, математика, нанотех-
нології, біотехнології. Прикладом недостатності фун-
даментальних досліджень був провал у Японії у 80-х
роках ХХ століття програми створення комп'ютерів п'я-
того покоління, в результаті недостатності фундамен-
тальних знань.

Друга модель передбачає експансію високих техно-
логій із в розвинених країн, які мають такі технології.
Механізм дії цієї моделі пов'язаний з необхідністю ство-
рення транснаціональних структур. За цією моделлю
відбувається експансія іноземного капіталу у вигляд
надходження високих технологій. Це надає країні певні
економічні переваги у напрямі підтримки і розвитку то-
чок зростання — галузей і виробництв, які є перспек-
тивними, мають людський капітал та науковий потен-
ціал, але одночасно призводить до залежності країни
від іноземних інвесторів, відтоку більної частини при-
бутків у країну базування високих технологій [9].

Тому доцільніше використовувати для стратегії роз-
витку інтактильної економіки машинобудівних підпри-
ємств саме другу модель, якої дотримуються на даний
час Японія та Китай.

Відповідно для розвитку даної моделі необхідно такі
механізми реалізації:

— провідна роль в реалізації моделі повинна нале-
жити НАН України, який повинен сконцентрувати ува-
гу всіх НДІ для розвитку інновацій;

— вирішення кадрової проблеми за рахунок інтелек-
туально розвиненої молоді країни та за рахунок повер-
нення спеціалістів із-за кордону;

— формування нових заходів захисту інтелектуаль-
ної власності;

— розвиток венчурних інвестицій за рахунок бюд-
жетних та приватних коштів;

— пільгове кредитування малого науково-технічно-
го бізнесу;

— наполегливий розвиток співробітництва вітчиз-
няних ВНЗ з ВНЗ провідних держав світу, обмін знан-
нями, технологіями, навчання студентів закордоном;

— збільшення обсягів фінансування науково-техні-
чної діяльності;

3. Капіталізація нематеріальних активів та включен-
ня до вартості підприємства ціни бренду та інших не-
відчутних активів.

Різні методики яскраво демонструють значення бре-
ну у господарській діяльності підприємства і дозволяють
визначити роль бренду як фінансового активу компанії.
Бренд виступає нематеріальним активом компанії, який
має споживчу, інформаційну та фінансову складову.
Фінансова складова може відображатись у бухгалтерсь-
кому обліку, відображатись у ціні акцій компанії та її
ринковій вартості разом з інформаційною складовою.

Включення бренду до вартості нематеріальних ак-
тивів дозволяє майже необмежено збільшувати балан-

сову вартість підприємств. Зростання вартості активів
дасть змогу здійснювати додаткову емісію акцій пропор-
ційно величині новостворених активів, що, в свою чер-
гу, сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості
компаній та розширювало можливості щодо їх іннова-
ційного розвитку.

Основними інструментами капіталізації нематері-
альних активів є:

— включення в статутні капітали господарюючих
суб'єктів з подальшою емісією під їх вартість акцій;

— відображення їх вартості в складі майна під-
приємств у бухгалтерських балансах у формі нематері-
альних активів;

— оцінка вартості нематеріальних активів з метою
комерціалізації, бухгалтерського обліку, залучення в
господарський оборот тощо. Така оцінка проводиться
з використанням загальних принципів, методів оцінки
бізнесу в рамках доходного, витратного та порівняль-
ного підходів і дозволяє збільшити їх капіталізацію;

— комерціалізація нематеріальних активів та
об'єктів інтелектуальної промислової власності (ОІПВ)
в її специфічних формах (патентування, ліцензування),
що забезпечує здобуття економічного ефекту і забез-
печує охорону та захист певних комерційних інтересів
підприємства. Розрізняють два основні способи комер-
ціалізації ОІПВ:

1) використання їх у виробництві товарів і послуг;
2) передача права на ОІПВ.
У першому випадку підприємство має перспективи

щодо отримання найбільшого прибутку, у той же час
він пов'язаний із втратами на доопрацювання ОІПВ,
розроблення технології, впровадження у виробничу
діяльність. Передача права на ОІПВ може відбуватися
за ліцензійним, лізинговим договором чи договором
франшизи. Практика показує, що економічно ефектив-
нішим є залучення в оборот нематеріальних активів шля-
хом формування системи стратегічного управління
ними.

4. Масштабне навчання, перекваліфікація, створен-
ня нових робочих місць для роботи на підприємствах но-
вого покоління, які створюють інноваційну продукцію.
Стрімкий розвиток інтелектуального потенціалу.

У сучасній інтактильній економіці однією з голов-
ною проблемою є недостатньо врахований інтелектуаль-
ний потенціал підприємств галузей народного господар-
ства країни. Відсутність достатнього попиту на інтелек-
туальний капітал вже призвело до розпаду багатьох
наукових і виробничих колективів, деградації виробни-
чих процесів на машинобудівних підприємствах, масо-
вого відтоку талановитих фахівців за кордон.

Економічний розвиток України, всупереч наявному
могутньому інтелектуальному потенціалу, виявляє
ознаки сировинного, трудомісткого та енергоємного ха-
рактеру [1—3].

Основними характеристиками інтелектуального по-
тенціалу країни:

— 75 місце за індексом розвитку людського потен-
ціалу (Україна знаходиться в першій половині країн
світу);

— рівень освіченості українців перевищує середній
індекс країн Східної Європи і СНД;

— за останні 3 роки кількість виконавців наукових
та науково-технічних робіт зменшилась на 2,4 %;

— за сукупністю близьких за змістом показників Ук-
раїна сьогодні більш, ніж у 5 разів відстає від середнь-
освітового рівня підтримки економіки знань;

— власники приватного капіталу ухиляються від
інвестування у знання (для прикладу, участь приватно-
го капіталу у фінансуванні НДіДКР в країнах ЄС дося-
гає 55 %, а у США — 67.

Як вже зазначалось основними механізмами підви-
щення інтелектуального потенціалу є:

— розвиток співробітництва вітчизняних ВНЗ з ВНЗ
провідних держав світу,
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— вирішення кадрової проблеми за рахунок інтелек-
туально розвиненої молоді країни;

— навчання студенів закордоном;
— залучення провідних фахівців із — за кордону;
— створення спільних ВНЗ та наукових лабораторій.
5) створення системоутворюючої взаємодії машино-

будівних підприємств, інноваційної інфраструктури,
наукових інститутів, навчальних закладів для освоєння
залучених інтелектуальних (нематеріальних активів) та
створення власних.

Для взаємодії машинобудівних підприємств з інно-
ваційною структурою, навчальними закладами, промис-
ловими лабораторіями, науково-дослідними інститута-
ми на кожному машинобудівному підприємстві доціль-
но створити відділ сучасних технологій та інноваційно-
го розвитку [5, 6].

Основними завданнями відділу сучасних технологій
та інноваційного розвитку є:

1. Формування пропозицій щодо:
— створення нових, радикально модифікованих

існуючих виробів на основі прогнозованого попиту;
— створення технологій підприємства виробничо-

го, адміністративного чи комерційного характеру, що
суттєво поліпшують структуру та якість виробництва;

— нових можливих фінансових інструментів, які
можуть бути використані для покращення виробничо-
господарської діяльності;

— удосконалення системи управління персоналом
та кадровою політикою підприємства;

— створення нових виробів на основі патентів іно-
земних фірм або спільної участі у розробці відповідних
технологій;

— співробітництва з інститутами інноваційного рин-
ку: технополісами, технопарками, венчурними фірмами,
бізнес — інкубаторами;

— підвищення кваліфікації існуючого інженерно-
технічного персоналу та робітників зайнятих у НД та
ДКР та експериментальному цеху.

2. Організація роботи та комплексний аналіз зовні-
шнього та внутрішнього середовища підприємства:

— аналіз вітчизняного та зарубіжного ринку інновацій;

— розрахунок ефективності впровадження відпові-
дної інноваційної продукції;

— координація НД та ДКР;
— використання нових методів, інструментів, ва-

желів регулювання інноваційної діяльності виявлених
при співпраці зі суб'єктами зовнішнього середовища
(банки, технополіси та НДІ, ВНЗ, приватні та державні
центри зайнятості).

3. Розробка комплексних цільових програм з:
— формування продуктових та технологічних інно-

вацій;
— вдосконалення виробничого процесу;
— кадрової політики та розвитку колективу (част-

ково);
— інвестиційної діяльності та покращення фінансо-

вого стану (частково);
— впровадження технологій 5 та 6 технологічних ук-

ладів;
— перепрофілювання, реорганізації, злиття, погли-

нання;
— модернізації та концентрації виробничих потуж-

ностей.
Функації відділу сучасних технологій та інновацій-

ного розвитку:
1. Пропозиції з удосконалення розрахунків, форму-

вання нових фінансових інструментів, методів.
2. Виявлення на ринку інноваційних послуг (як на

внутрішньому так і на міжнародному) нових виробів,
технологій, приладів, устаткування.

3. Пропозиції щодо спільних проектів з інститута-
ми інноваційного розвитку (технополісами, венчурни-
ми фірмами, бізнес інкубаторами).

4. Виявлення сучасних стандартів й нових методів
підвищення якості продукції.

5. Формування пропозицій до органів місцевого са-
моврядування та державних органів (міністерств та
відомств) щодо державної підтримки й фінансування.

6. Створення резерву для заміщення робітників;
розробка нових методів добору персоналу, збережен-
ня існуючого та підтримка інтелектуального розвитку
інженерно-технічного персоналу. Взаємодія з ВНЗ та

Рис. 1. Механізм взаємодії відділу сучасних технологій та інноваційного розвитку з внутрішнім, зовнішнім
та міжнародним середовищем
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18 Таблиця 1. Концепція розвитку інтактильної економіки машинобудівних підприємств
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виявлення талановитої, обдарованої молоді, підвищен-
ня кваліфікації шляхом партнерства з існуючими
підприємствами та навчання у промислово розвинутих
країнах.

7. Формування пропозицій та розробка комплекс-
них цільових програм, подання їх на розгляд раді ди-
ректорів.

8. Підрахунок ефекту від упровадження нових ме-
ханізмів інноваційного розвитку виробничо-госпо-
дарської діяльності.

Основними джерелами фінансування заходів щодо
реалізації концепції розвитку інтактильної економіки:

— зовнішні джерела: державні інвестиційні ресур-
си, ресурси фінансово-кредитної сфери (банківське кре-
дитування, кошти інвестиційних компаній), кошти
спільного інвестування — створення спільних фондів
інноваційних підприємств, підприємств відповідної га-
лузі та технополісів або технопарків);

— міжнародні джерела: кошти транснаціональних
компаній, міжнародних корпорацій, міжнародних інвес-
тиційних та інноваційних компаній; кошти різних міжна-
родних компаній соціального розвитку та підтримки;

— внутрішні кошти підприємств: чистий прибуток
підприємства та кошти амортизаційного фонду підприє-
мства; кошти залученні за рахунок включення немате-
ріальних активів та бренду до статутного капіталу;

— кошти населення. Залучення коштів населення під
відповідний відсоток для розвитку інновацій машино-
будівних підприємств (кредит наданий машинобудівним
підприємствам його працівниками та відповідними вер-
стами населення).

Концепція розвитку інтелектуальної економіки ма-
шинобудівних підприємств наведена в таблиці 1.

Основні результати концепції, які можна досягти:
— створення конкурентоспроможних підприємств

та високотехнологічних галузей 5 та 6 технологічного
укладів з рівнем експорту, який значно перевищує рівень
імпортних товарів

— створення чіткої системи взаємодії всіх інститутів
новацій та машинобудівних підприємств;

— розвиток інтелектуального підприємства та ство-
рення підприємств 5 та 6 технологічних укладів;

— включення бренду до вартості нематеріальних ак-
тивів дозволяє майже необмежено збільшувати балан-
сову вартість підприємств;

— зростання вартості активів дасть змогу здійсню-
вати додаткову емісію акцій пропорційно величині но-
востворених активів, що, в свою чергу, сприятиме підви-
щенню інвестиційної привабливості компаній та розши-
рювало можливості щодо їх інноваційного розвитку;

— експансія високих технологій із розвинених дер-
жав.

ВИСНОВКИ
Проблеми, з якими зіткнулася національна еконо-

міка, зумовлюють необхідність систематизації знань про
можливі способи еволюційної трансформації економі-
чної, технологічної та інституційної систем. Для всту-
пу в ряди передових країн, Україна повинна в короткий
термін здійснити перехід до інтактильної економіки,
створити й реалізувати в реальному секторі економіки
перехід до нових технологічних укладів. Необхідно вий-
ти на міжнародні ринки з інтелектуальними базами да-
них, експертними системами, мікроелектронікою, нано-
технологіями та іншими наукомісткими технологіями.

Відповідно для цього необхідно сформувати стра-
тегічну концепцію розвитку інтактильної економіки
машинобудівних підприємств, спрямованою на техно-
логічний прорив та створення суспільства 5—7 техно-
логічних укладів.
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ВСТУП
Великі інтегровані структури формують вектор роз-

витку економіки і є основою підтримання стабільності
виробництва та конкуренції в розвинених країнах.
Інтеграційні процеси стають усе більш значущими і в
вітчизняній економіці.

У країнах із розвиненою ринковою економікою такі
структури займають головні позиції в більшості галу-
зей економіки. Так, основою економіки Японії є шість
провідних фінансово-промислових груп — "Міцубісі",
"Міцуі", "Сутімото", "Санва", "Фує", "Дай-іте-канге".

Підприємства, які входять до їх складу, забезпечу-
ють більш ніж половину загальних продажів у важливих
галузях промисловості. Торгові фірми, які входять до
складу цих груп, здійснюють більш ніж половину експор-
тно-імпортних операцій, а їх частка в імпорті окремих, в
основному наукоємних товарів, досягає 90 %. Комерційні
та трастові банки цих груп контролюють близько 40 %
загального капіталу банків, страховим компаніям нале-
жить 53—57% всього страхового капіталу.

Найбільшими з південнокорейських фінансово-про-
мислових груп є такі всесвітньо відомі фірми, як "Сам-
сунг", "Деу", "Хенує", "ЕлДжі". З 1975 р. південноко-
рейський уряд на базі найбільших ФПГ створив 13 уні-
версальних торгових компаній. Ці компанії стали най-
важливішими експортерами, а їх вплив на економічний
розвиток Південної Кореї, на динаміку її зовнішньое-
кономічних зв'язків значно зріс в середині 80-х років.
Вже тоді 11 провідних південнокорейських корпорацій
володіли приблизно 40 % статутного капіталу п'яти най-
більших банків країни. Таку ситуацію спостерігаємо і в
економіці інших країн — США, Німеччині, Італії та
Франції [5].

Розвиток фінансово-промислових груп, легалізація
латентних об'єднань підприємств та розвиток кластер-
них інтеграційно-асоціативних процесів необхідний
крок у розвитку інноваційних форм господарювання в
країні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування концепції легалізації

латентних об'єднань підприємств та розвиток кластер-
них інтеграціно-асоціативних процесів.
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Для систематизації та визначення основних аспектів
легалізації латентних об'єднань необхідно:

— визначення існуючих тенденцій іллегальності,
формування основних переваг використання інтегрова-
них структур;

— постановка основних задач для розвитку інтег-
рованих структур;

— визначити тенденції кластеризації;
— запропонувати концепцію розвитку легальних

кластерних інтеграційно-асоціативних процесів в маши-
нобудівному комплексі.

РЕЗУЛЬТАТИ
А сьогодні українська влада взагалі відмовилася від

самої ідеї існування фінансово-промислових груп, оск-
ільки остання начебто не виправдала себе (Закон Украї-
ни "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону
України "Про промислово-фінансові групи в Україні")
[6].

Тому на даний час фінансово-промислові групи діють
як неформальні інтегральні об'єднання. Дана ситуація
може привести до невиправлених наслідків, а саме:

— гальмування структурних перетворень в еко-
номіці;

— зростання тінізації надходжень фінансово-про-
мислових груп;

— інформаційна невизначеність інвесторів щодо
фінансування відповідних підприємств, або групи в ціло-
му;

— відсутність механізмів регулювання неформаль-
них інтеграційних об'єднань;

— розвиток холдингової форми управління акціо-
нерним капіталом (поштовхом до цього було прийнят-
тя закону України "Про холдингові компанії в Україні"
у 2006 році);

— монополізація ринку тіньовими групами дивер-
сифікованого капіталу;

— заборона або перешкоджання створенню нових
підприємств чи здійснення підприємництва в інших
організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а
також встановлення обмежень на здійснення окремих
видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалі-
зацію певних видів товарів;
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— пряме або опосередковане примушення суб'єктів
господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжга-
лузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійс-
нення узгоджених дій концентрації суб'єктів господа-
рювання в інших формах.

Відсутність узгодженості інтересів фактично існу-
ючих фінансово-промислових груп та національних
інтересів, неофіційний статус інтеграційних об'єднань
призводить до їх непрозорості та не контрольованості,
що значно вплине на стан розвитку економіки в ціло-
му.

Для запобігання неформальності, іллегальності, не
контрольованості необхідно вирішити ряд задач:

— сформувати сучасні механізми функціонування
фінансово-промислових груп, які повинні бути викла-
дені у відповідних нормативно-правових актах;

— створити прозорий та легальний процес реєст-
рації груп;

— механізми функціонування груп та стратегічні цілі
державної політики повинні бути взаємопов'язані та на-
правлені на розвиток пріоритетних галузей [3].

Крім розвитку латентних (неформальних ) об'єднань
підприємств та перетворення їх у формальні об'єднання
необхідно створювати умови до всебічної кластерізації.

Кластеризація економіки в зарубіжних країнах на-
була значного поширення насамперед як засіб підвищен-

Рис. 1. Розвиток латентних (неформальних) об'єднань підприємств та перетворення їх у формальні об'єднання
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ня їх конкурентоспроможності, а також як механізм
гнучкого реагування на кон'юнктуру світових ринків,
зростання стабільності функціонування завдяки інтег-
рації конкурентних переваг конкретних суб'єктів еко-
номічної діяльності.

Так, одним з найбільш відомих транскордонних біо-
фармацевтичних кластерів "Біодолина" було створено
у 1996 році у долині річки Верхній Рейн (на кордоні
Франції, Швейцарії та Німеччини).

Приблизно 250 тис. чоловік (10% від загальної кіль-
кості населення цього транскордонного регіону) є зай-
няті у біофармацевтичній галузі, яка традиційно фор-
мується відомими науковими установами, (чотири уні-
верситети, численні дослідницькі центри), штаб-кварти-
рами таких світових фармацевтичних гігантів, як Но-
вартіс, Рош, Сіба, філіями великих фармацевтичних
підприємств (Джонсон і Джонсон, Файзер, Санофі-
Авентис).

Крім цього, важливу роль у виникненні "Біодолини"
відіграли політичний інтерес суміжних держав і підтрим-
ка з боку місцевих та регіональних органів влади.

Серед інших відомих транскордонних кластерів в за-
рубіжних країнах доцільно відзначити:

— "Долину Медікон", яка розташована на кордоні
Данії та Швеції навколо затоки Ересунн. Вона нарахо-
вує 26 лікарень, 12 університетів з 4 000 дослідниками
та 135 000 студентами. Діяльність цього кластеру спри-
яла утворенню 30 000 робочих місць більш ніж на
160 підприємствах;

— Кластер біотехнологій, регіон Орезунд (Данія-
Швеція), який об'єднує мережу численних фармацевтич-
них і біотехнологічних фірм, університетські лікарні та
університети;

— Німецько-голландський транскордонний кластер
(м. Твенте), який охоплює регіональні кластери і мережі
в технологічних секторах пластмас, металообробки та
біомедичному секторі;

— Німецько- голландська мережа регіональних кла-
стерів постачальників, технічних агентств та інновацій-
них установ навколо транснаціональних корпорацій Ocе
і Nedcar (м. Венло);

— "Долину Доммель" (Бельгія та Нідерланди), яка
складається з регіональних кластерів фірм високих тех-
нологій та інновацій;

— Автомобільний кластер, розташований у прикор-
донних регіонах Португалії і Іспанії;

— Кластер скла, який розташований на суміжних те-
риторіях Австрії, Німеччини та Чехії;

— Текстильний кластер, який функціонує на тери-
торії прикордонних регіонів Австрії та Чехії;

— Технологічний кластер, який діє на суміжних те-
риторіях Австрії та Словенії [2].

Відповідно до концепції національної розвитку фор-
мування та розвитку транскордонних кластерів можли-
вими є три підходи з боку держави до реалізації зав-
дання виявлення транскордонних кластерних ініціатив
та підтримки формування і розвитку транскордонних
кластерів:

1. Закріпити це завдання за місцевими органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2. Піти шляхом централізації, тобто шляхом розроб-
ки та впровадження виключно на загальнодержавному
рівні відповідних заходів з розвитку транскордонних
кластерів, реалізації інших завдань Стратегії Національ-
ної безпеки України.

3. Застосувати комплексний (змішаний) підхід, тоб-
то поставлені завдання мають бути виконані шляхом
поєднання елементів першого і другого підходу, на ос-
нові Національної стратегії формування та розвитку
транскордонних кластерів.

Перший варіант, який не потребує додаткових
коштів державного бюджету, базується на використанні
активності суб'єктів підприємницької діяльності, розм-
іщених у транскордонних регіонах. Разом з тим він не
матиме успіху у найближчій перспективі, оскільки, за
умов недостатньо активної підтримки з боку держави,
він не передбачає створення сприятливого законодав-
чого середовища і спирається виключно на ініціативу
недержавних місцевих організацій, асоціацій тощо.
Його застосування може стати опосередкованою де-
монстрацією відсутності комплексної стратегії забез-
печення національних інтересів України, зокрема у
транскордонному співробітництві.

Другий варіант не є бажаним, оскільки він пов'язаний
із додатковими навантаженнями на державний бюджет в
період подолання наслідків фінансово-економічної кри-
зи, містить у собі загрозу надмірної централізації, йде в
розріз із пріоритетами державної політики у сфері роз-
витку місцевого самоврядування, гальмує процес впровад-
ження адміністративно- територіальної реформи в Ук-
раїні, особливо в частині впровадження принципу субси-
діарності, та суперечить згаданим вище міжнародним уго-
дам та правовим інструментам Ради Європи з питань місце-
вого самоврядування, які було підписано Україною.

Третій, комплексний, підхід є оптимальним. З одно-
го боку, він сприятиме більш ефективному впроваджен-

Рис. 2. Розвиток легальних кластерних інтеграційно-асоціативних процесів в машинобудівному комплексі
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Рис. 3. Асоціативний розвиток машинобудівних підприємств ФГП "Інтерпайп" та "СКМ"
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ню нової державної регіональної політики. З іншого
боку, такий підхід стимулюватиме активність і відпові-
дальність місцевих органів влади стосовно виконання
завдань розвитку їх територій, що забезпечить підви-
щення конкурентоспроможності регіонів України та їх
інтеграцію у загальноєвропейський простір, впровад-
ження інновацій, збільшення продуктивності праці і
підвищення індексу людського життя. Разом з тим його
реалізація вимагає додаткових фінансових ресурсів з
державного та місцевого бюджетів [3].

Нами запропоновано концепцію розвитку легальних
кластерних інтеграційно-асоціативних процесів в маши-
нобудівному комплексі.

Прикладом кластерного інтеграцйіно-асоціативно-
го об'єднання можуть бути машинобудівні підприємства
ФГП "Інтерпайп" та "СКМ".

Можливі учасники асоціації від ФГП "Інтерпайп":
ЗАТ Труболіт;
ВАТ Інтерпайп Новомосковський трубний завод;
ВАТ Нікопольский южнотрубний завод;
ЗАТ Інтерпайп Нікопольський завод бесшовних

труб Ніко Тьюб;
ЗАТ Нікопольский завод технологічного оснащення
Можливі учасники асоціації від ФГП "СКМ":
ПАТ "Дружківський машинобудівний завод";
АТ "Горлівський машинобудівник";
ПАТ "Донецький енергозавод";
ПАТ "Донецькгірмаш";
ПАТ "Криворізький завод гірничого обладнання";
ВАТ "Каменський машинобудівний завод" (Росія).
Відповідно основні асоціації, які будуть створені на

основі кооперації машинобудівних підприємств, на-
ступні:

— асоціація підприємницької кооперації ФПГ;
— асоціація послуг аутсорсингу та інноваційного

розвитку машинобудівних підприємств ФГП;
— асоціація наукового співробітництва машинобу-

дування ФПГ;
— асоціація інвестиційного розвитку та кредитуван-

ня машинобудівних підприємств ФГП.
Основними завданнями асоціації підприємницької

кооперації ФПГ:
— створення нових груп продуктів;
— кооперація та концентрація виробництва;
— диверсифікація продукції та послуг;
— пошук нових ринків збуту.
Завданнями асоціації послуг аутсорсингу та іннова-

ційного розвитку машинобудівних підприємств ФПГ
використання механізму субконтрактингу, краудсор-
сингу, коворкінгу, аутстафінгу; лізінгу, франчайзингу.

Асоціація наукового співробітництва машинобуду-
вання ФПГ повинна виконувати наступні функції:

— докорінно вдосконалювати організацію та управ-
ління виробництвом, у тому числі на основі його рест-
руктуризації;

— створювати нові чи модернізувати діючі вироб-
ництва з випуску продукції, ефективної для вітчизня-
ного підприємства і конкурентноздатної на ринках, за-
безпечуючи таким чином взаємну вигоду партнерам по
кооперації, а також виграшні позиції для українських
споживачів цієї продукції;

— швидко й радикально підвищувати технічний
рівень виробництва, поліпшувати техніко-економічні і
якісні параметри продукції на основі впровадження пе-
редових українських і зарубіжних технологій;

— підвищувати стабільність роботи українських
підприємств, які в сучасних умовах залежать від неста-
більності постачань вітчизняних виробників необхідних
матеріалів потрібної якості і прийнятного рівня цін.

ВИСНОВКИ
Сформована концепція легалізації латентних об

єднань підприємств та розвиток кластерних інтеграці-
но-асоціативних процесів.

Концепція дає можливість:
— розвивати латентні (неформальних) об'єднань

підприємств та перетворення їх у формальні об'єднан-
ня;

— розвивати легальний процес кооперування та
інтеграції;

— оптимізувати виробничі потужності та сформу-
вати кластери;

— організувати регіональні відділення кластерних
асоціацій машинобудівних підприємств;

— постійного моніторингу діяльності машинобуді-
вних підприємств та поетапне злиття з метою інтеграції
та укрупнення машинобудівного комплексу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішне функціонування підприємства базується на

забезпеченні та підтримці його конкурентоспромож-
ності у довгостроковій перспективі. Сьогодні в умовах
динамічного ринкового середовища та глобалізації
підприємство може бути успішним лише за наявності
певних переваг, що піднімають його на щабель вище
своїх конкурентів.

Конкурентоспроможність підприємства є однією з
найважливіших категорій ринкової економіки і харак-
теризує можливість та ефективність адаптації під-
приємства до умов ринкового середовища. Адаптація
підприємств до конкурентних умов нестабільного сере-
довища повинна проводитися в процесі грунтовного і
безперервного аналізу діяльності не лише власного рин-
кового потенціалу, а й конкурентів. Сучасні підприєм-
ницькі погляди на мету діяльності зорієнтовані на фор-
мування та забезпечення досконалої стратегії розвит-
ку компанії на основі конкурентних переваг.

У багатьох публікаціях стратегічні альянси стали
розглядатися як найбільш прийнятний шлях відновлен-
ня балансу конкурентоспроможності, з чим не можна
не погодитися. У сучасному, мінливому світі традицій-
на конкурентоспроможна модель не завжди доступна,
оскільки перспективніші в конкурентній боротьбі
співпраця і кооперація, а не прагнення знищити усіх
конкурентів.

Практика свідчить про розвиток та поширення
різноманітних форм підприємницької діяльності, для
яких є характерним поєднання партнерства та конку-
ренції між суб'єктами господарювання. Можливість
створення партнерства є конкурентною перевагою, що
дозволяє вирішити багато внутрішніх проблем та
зміцнити позиції на ринку.

Процес утворення стратегічних партнерств потре-
бує їх грунтовного дослідження. Проте до теперішньо-
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го часу в науці немає єдності думок відносно визначен-
ня поняття "стратегічне партнерство (альянс)", його
особливостей і перспектив подальшого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці формування стратегічних альянсів

підприємств присвячено значну кількість зарубіжних і
вітчизняних робіт, зокрема у працях Б. Гаррета [1] роз-
глядаються проблеми їх практичного фунціонування,
вплив на учасників альянсу, Р. Уоллес [8] для встанов-
лення довготривалих та результативних партнерських
відносин рекомендує проводити ретельну самооцінку та
оцінку підприємства-партнера, проблемам формування
стратегічних альянсів присвячені праці І. До, К. Праха-
лада [6], О. Гребешкова, Г. Махова [2] досліджують
особливості функціонування стратегічних партнерств
українських підприємств, А. Шипілов [9] розглядає ос-
новні проблеми створення альянсів, Л. Шульженко [10]
вивчає критерії типізації стратегічних альянсів тощо,
проте недостатньо уваги приділено дослідженню стра-
тегічного партнерства як форми співробітництва, що
сприяє отриманню конкурентних переваг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 Розглянути стратегічні партнерства як спосіб отри-

мання додаткових конкурентних переваг учасниками
ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегічне управління підприємством передбачає

уміння спрогнозувати майбутній розвиток підприємства
з урахуванням потенційного та реального впливу різно-
манітних чинників внутрішнього та зовнішнього сере-
довища, оскільки будь-якому суб'єкту господарювання
доводиться діяти у досить динамічному конкурентному
середовищі, в якому змінюються потреби, інтереси і
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смаки споживачів, оновлюються техніка та технології,
розширюється асортимент продукції, зростає кількість
конкурентів.

Пошук та впровадження нових способів та прийомів
отримання сучасними підприємствами конкурентних
переваг зумовлює необхідність наукового узагальнен-
ня практики створення, функціонування та розвитку
стратегічних партнерств (альянсів) як перспективної
форми реалізації різноманітних інтересів їх учасників з
урахуванням ефективності та результативності подіб-
них бізнес-утворень.

Багато науковців розглядають стратегічне партнер-
ство по-різному. Незважаючи на важливість поняття
стратегічного партнерства й наявність посиленої уваги
до нього вітчизняних і закордонних вчених, єдиного за-
гальноприйнятого визначення цього поняття не розроб-
лено.

У більшості досліджень стратегічні альянси харак-
теризують як тимчасові господарські об'єднання, що
створюються на основі горизонтальної міжфірмової
кооперації, у суміжних видах діяльності. У межах стра-
тегічних альянсів здійснюється спільна координація
стратегічного планування та управління учасниками
діяльності, що дозволяє їм узгодити довгострокові
партнерські відносини і гармонізувати інтереси.

Шульженко Л. вважає, що стратегічний альянс —
це система партнерських гетерархічних відносин різно-
манітного організаційно-правового оформлення між
суб'єктами господарювання, котрі зберігають певну са-
мостійність та автономність діяльності, яку побудова-
но на невизначено тривалий термін на майнових та не-
майнових підставах з метою ефективного використан-
ня матеріальних та нематеріальних ресурсів для досяг-
нення протягом певного проміжку часу єдиних цілей,
дотримання спільних інтересів стратегічного та поточ-
ного характеру, розподілу ризиків, котролю та резуль-
татів спільної діяльності між учасниками альянсу [10, с.
55].

Паливода О. розглядає стратегічне партнерство як
особливу інтеграційну структуру двох або більше неза-
лежних компаній, що базується на довірі і спрямована
на досягнення комерційних і стратегічних цілей, отри-
мання синергії об'єднаних та взаємодоповнюючих стра-
тегічних ресурсів, оптимізації трансакційних витрат [5].

Стратегічне партнерство — специфічна модель роз-
витку підприємства шляхом залучення та використан-
ня знань та здатностей сторонніх організацій задля до-
сягнення стратегічних цілей та набуття (та/або зміцнен-
ня набутих) конкурентних переваг. Стратегічний харак-
тер партнерської взаємодії підприємств визначається:
1) наявністю загальної для партнерів стратегії для до-
сягнення певної мети; 2) унікальністю вкладу кожного
з партнерів у досягнення спільної мети; 3) розподілом
між партнерами відповідальності за успіх у створенні
конкурентної переваги для учасників партнерства [2, с.
3].

Стратегічний альянс — це партнерство між підприє-
мствами, в якому їх ресурси, можливості та ключові
компетенції об'єднуються для досягнення найкращого
результату [3, с. 159].

Підсумовуючи погляди вчених, пропонуємо власне
визначення даного поняття: стратегічний альянс — це
система збалансованих, взаємовигідних партнерських
відносин і взаємних зобов'язань підприємств, закріпле-
них на певний період альянсною угодою. Стратегічний
альянс передбачає об'єднання незалежних підприємств
для реалізації певного проекту, при цьому кожне
підприємство зберігає самостійність і керується тільки
своїми цілями та інтересами.

У сучасних умовах вітчизняні підприємства прагнуть
до стійкого розвитку, високої конкурентоспроможності
й виживання в економічно нестабільних умовах. Для
виживання підприємствам необхідно постійно відстежу-
вати і реагувати на зміни, що відбуваються в конкурен-

тному середовищі з метою формування конкурентних
переваг, і, відповідно, збереження своїх позицій на рин-
ку. Це особливо актуально для галузей з швидкою
зміною потреб споживачів, асортименту продуктів і зро-
станням кількості конкурентів. В умовах жорсткої кон-
куренції ринкову позицію підприємства формують на-
явні в нього конкурентні переваги, вони і стають визна-
чальним чинником його комерційного успіху.

Кожна стратегія досягнення конкурентних переваг
повинна бути спрямована на: виявлення можливих дже-
рел зростання підприємства; перетворення їх на важіль
успішності та поступово у конкурентну перевагу; втілен-
ня їх у конкретних методах та способах досягнення по-
зитивного результату.

Інтеграційні перетворення дозволяють досягнути
якісно нового стану підприємств, який дозволяє не
тільки вижити в нових умовах, але й нарощувати кон-
курентні можливості за рахунок їх внутрішньої консо-
лідації, реалізації ефектів масштабу, синергії та дивер-
сифікації виробництва, саме тому вивчення можливос-
тей формування і розвитку відносин між підприємства-
ми є особливо актуальним.

Мотиви створення стратегічних альянсів суттєво
відрізняються:

— поліпшення конкурентних позицій на місцевому
ринку, вихід на новий ринок (іноземний, глобальний);

— подолання ринкових бар'єрів і регіональних тор-
гових блоків;

— ослаблення чи уникнення конкурентних загроз;
— зниження невизначеності та поділ ризику;
— спільне використання виробничих потужностей

(передової технології виробництва);
— зменшення витрат та досягнення економії на мас-

штабах виробництва;
— досягнення інтеграції технологій і ринків;
— прискорення інновацій і впровадження нових про-

дуктів;
— передача технологій, знань і ноу-хау, проведен-

ня спільних досліджень, навчання;
— отримання права використання товарного знаку;
— стратегічне доповнення (об'єднання ринків чи на-

бутих навичок);
— використання досвіду та зв'язків партнера у відно-

синах із державою, органами з оподаткування, спожи-
вачами.

Отже, інтеграція активів підприємств викликана не-
обхідністю концентрації ресурсів і оптимізації їх вико-
ристання для ефективної конкуренції на ринку, підви-
щення якості продукції, забезпечення зростання про-
дажів і є однією з провідних тенденцій розвитку сучас-
них підприємств.

Зі здобуттям незалежності підприємства отримали
свободу у виборі напрямів діяльності та пошуку парт-
нерів, унаслідок чого відбулася зміна економічних взає-
мовідносин між підприємствами. Кожен суб'єкт госпо-
дарської діяльності отримав змогу підвищувати ефек-
тивність своєї діяльності шляхом налагодження взає-
модії з іншими підприємствами [7, с. 248].

Для успішної підприємницької діяльності в умовах
ринкової конкуренції та реалізації фінансово-промис-
лових проектів підприємствам уже недостатньо функ-
ціонувати в рамках окремих розрізнених господарських
товариств, тому вони прагнуть об'єднуватись у групи.

За останні десять років спостерігається спадна тен-
денція щодо активності утворення об'єднань під-
приємств (табл. 1). Тривалість і міцність партнерств за-
лежать від успішності їх спільної діяльності, відповід-
ності мінливим внутрішнім і зовнішнім умовам, готов-
ності змінити початкові умови створення у разі потре-
би.

Стратегічні союзи перетворилися на базовий елемент
сучасної ділової стратегії. Вони функціонують в різних
галузях промисловості. Найбільш відомі приклади стра-
тегічних партнерств в Україні наведені в таблиці 2.
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У наш час підприємствам дуже
важко вести ефективну господарсь-
ку діяльність через велику кількість
конкурентів. Привабити до себе спо-
живачів можна лише за наявності
суттєвих переваг над суперниками.
Запорукою успіху підприємства на
ринку є забезпечення конкурентос-
проможності за рахунок створення
особливих властивостей продукції чи
підприємства в цілому. Основним
завданням є створення переваг, що є
складними чи навіть неможливими
для копіювання конкурентами. Ство-
рення унікального іміджу чи товару
забезпечить підприємству попу-
лярність продукції та відомість ком-
панії серед споживачів. Високий
рівень конкурентоспроможності підприємства повинен
свідчити про ефективність його функціонування,
гнучкість у адаптуванні до змін середовища господарю-
вання, високу якість продукції та адекватну цінову пол-
ітику, позитивність сприйняття споживачами бренду,
торговельної марки компанії, високий рівень кваліфі-
кації персоналу тощо.

Можливості успішної співпраці стратегічних парт-
нерів залежать від врахування ряду переваг та недоліків
таких об'єднань (табл. 3).

До кожної конкурентної переваги потрібен індиві-
дуальний підхід, в бізнесі немає дрібниць, на які не слід
звертати увагу. Тому управління системою конкурент-
них переваг повинно бути цілеспрямованим, постійним
і включати в себе комплекс дій та заходів, які будуть
забезпечувати стійкість конкурентних переваг, немож-
ливість їх копіювання та відтворення, сприяти найш-
видшій і найоптимальнішій адаптації підприємства до
мінливих умов навколишнього середовища. Щоб бути
серйозним суперником, підприємство повинно постійно

розвивати свої внутрішні можливості в усіх сферах для
посилення своєї позиції серед конкурентів і досягнен-
ня стабільної конкурентної переваги.

Розриви в ресурсах і конкурентних можливостях
між господарюючими суб'єктами викликають розрив у
якості та асортименті продукції, техніці та технологі-
ях, що суттєво впливає на ринкові позиції. Тому найк-
ращий спосіб скоротити цей розрив та досягти лідер-
ства — об'єднання ресурсів і можливостей з новими
стратегічними партнерами. У сучасному світі підприєм-
ство, яке не здатне швидко забезпечити собі вигідну
ринкову позицію, втрачає ключові можливості.

Відповідно до сучасної ресурсної концепції фірми
конкурентна перевага досягається шляхом безперерв-
ного розвитку існуючих ресурсів і здібностей, а також
створення нових у відповідь на плинність умов ринку.
Саме тому все більше бізнес-одиниць приходить до вис-
новку, що якщо вони не знайдуть собі надійних парт-
нерів, то їм доведеться формувати конкурентні перева-
ги самостійно, а це потребує часу і великих коштів.

Форми 

функціонування 

стратегічних 

альянсів 

підприємств 

Роки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Спільні 

підприємства*  
5605 5431 5291 5148 5068 5013 4954 4925 4823 – 

Консорціуми  66 77 80 84 84 89 92 92 94 93 

Інші об’єднання 

юридичних осіб  
2082 2061 1971 1880 1774 1717 1634 1598 1532 1412 

 

Таблиця 1. Динаміка кількості організаційних форм стратегічних альянсів
підприємств в Україні протягом 2004—2013 років (на початок року)

* Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація

нових підприємств за цією організаційно-правовою формою.

Джерело: [4].

Таблиця 2. Приклади стратегічних партнерств в Україні

Джерело: складено автором.

Сфера діяльності Приклади 

харчова промисловість ПАТ «Молочний альянс», «Дніпропетровський олійноекстракційний завод», 

«Чумак», група «Лакталіс», 

спільне українсько-британське ТОВ «Українська чайна фабрика «АХМАД ТІ», 

ТОВ «Полюс ЛТД» (спільне українсько-ізраїльске підприємство),  

ТОВ СП »НІБУЛОН» (спільне українсько-угорсько-англійське підприємство), 
корпорація Roshen та угорська компанія Bonbonetti Choco 

авіабудування та 

авіаперевезення 

корпорація «Антонов» (АНТК ім. Антонова, КІАЗ «АВІАНТ», ХДАВП, 

Київський авіаремонтний завод № 410), «Українська авіаційна група» 

(авіакомпанії «АероСвіт», «Дніпроавіа», «Донбасаеро»), авіакомпанії МАУ та 

«Дніпроавіа»  

юриспруденція юридична фірма Magisters член мережевого юридичного альянсу Lex Mundi 

IT-ринок та ринок безпеки консорціум «АСТЕК» (ТОВ «Підприємство «Пластик Карта», ТОВ «КАРД-
СІСТЕМС», ТОВ «Компан-Україна», ЗАТ «Науково-дослідний інститут 

Прикладних інформаційних технологій», ПП «НВК Сайтек») 

фармацевтика корпорація «Артеріум» (ВАТ «Київмедпрепарат» та АТВТ «Галичфарм»),  

ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна) та європейський концерн 
«Шерінг АГ» (Bayer Schering Pharma AG, Німеччина), ВАТ «Фармак» (Україна) 

та транснаціональна компанія «Елі Ліллі»  

банки і страхові компанії «Промінвестбанк» та ACT «Вексель», «ПриватБанк» та СГ «ТАС», банк 

«АВАЛЬ» та АСК «Еталон». Укрсоцбанк та АСК «Укрсоцстрах» і НАСК 

«Оранта», «Ренессанс Жизнь» та фінансовий холдинг «Самсон» 

автомобілебудування корпорація «Богдан», ЗАЗ, ЗАТ «Об’єднані транспортні системи» (Росія), 

корпорація «Богдан» та «УкрАвто», 
ЗАЗ та Волзький автомобільний завод (Росія), 

ЗАЗ та DaimlerChrysler (Німеччина),  

ЗАЗ та GM «Opel» (Німеччина),  

Кременчуцький автоскладальний завод (корпорація АІС) та Geely (Китай),  

ЗАТ «Новокраматорський машинобудівельний завод»  

металургійна галузь корпорація «Індустріальний союз Донбасу» та компанія Duferco (Швейцарія) 

хімічна галузь ТОВ Альянс Холдинг (російська компанія НК Альянс та британсько-

датська компанія Shell) 

нафтогазовидобування СП Полтавська газонафтова компанія, СП «Газ транзит», «Укртатнафта», 

«РУНО», «Audi Hungaria Motor Kft», «Kraft Foods Ukraine», «Рено-ЛАЗ», 
«АвтоЗАЗ-DАЕWОО», ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (КТЕ) 
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Таким чином, стратегічне парт-
нерство як особлива форма парт-
нерських зв'язків є суттєвим джере-
лом формування конкурентних пе-
реваг за рахунок розширення ринку
діяльності, ефекту досвіду, економ-
ічного потенціалу, джерел фінансу-
вання, рівня розвитку інфраструкту-
ри, інформованості про стан ринку
тощо. Стратегічне партнерство
сприяє синергетичному збільшенню
результативності діяльності, даючи
виграш кожному з партнерів. Компа-
нія, яка оптимально пристосувалася
до навколишнього середовища, має
найбільше шансів на виживання і по-
дальший розвиток.

ВИСНОВКИ
Отже, важливою проблемою

розвитку сучасних підприємств є
проблема створення такого балансу
інтересів учасників, коли всі вони
були б зацікавлені в якісному розвит-
ку цих відносин та інших економіч-
них процесів. Тому вивчення можли-
востей формування і розвитку відно-
син стратегічного партнерства
підприємств є актуальним, оскільки
підтримка та успішна реалізація таких альянсів сприяти-
ме стимулюванню попиту, зростанню виробництва, підви-
щенню продуктивності праці, розробці та реалізації но-
вих інвестиційних проектів, підвищенню конкурентоспро-
можності підприємств та розвитку економіки в цілому.
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Таблиця 3. Переваги та недоліки стратегічних партнерств

Джерело: складено автором.

Переваги Недоліки 

1) розширення асортименту продукції; 
2) допомога в організації продажів; 
3) технічна підтримка і мінімальні терміни 

виконання замовлень; 
4) інформаційна підтримка партнерів; 
5) зниження витрат, вихід на збутові мережі 

партнера; 

6) досягнення економії масштабу та підвищення 
ефективності; 
7) створення нових видів доходів; 

8) ширші можливості залучення фінансових 

ресурсів; 

9) доступ до іноземних ринків з мінімальними 

витратами;  

10) створення конкурентних переваг щодо інших 

підприємств; 
11) посилення мотивації персоналу; 
12) зростання перспектив розвитку підприємств; 
13) освоєння знань і захоплення ключових 

компетенцій партнера; 

14) можливість колективного використання 
ресурсів без втрати власної спеціалізації і 

незалежності; 

15) досягнення більшої гнучкості та реагування 
на зміни; 

16) можливість створення мереж за участю 

декількох компаній  

1) ймовірна тривала залежність підприємства 

від чужих навичок і можливостей; 

2) можливі розбіжності між партнерами у 

реалізації прав власності; 
3) складність структури управління; 

4) обмежені можливості доступу до джерел 

фінансування діяльності; 

5) різна мотивація та суперечливі цілі; 

6) можлива залежність при проведенні певних 

випробувань протягом тривалого періоду; 

7) менша гнучкість спільного підприємства, 

порівняно з незалежним; 

8) обмежені можливості розвитку; 

9) конфлікти, викликані різницею 

корпоративних культур учасників 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний розвиток економіки є сьогодні магі-

стральним напрямом. Інновації розглядаються як по-
тужний локомотив для створення нових робочих місць,
для зростання кількості виробничих підприємств у сфері
високих технологій, для зростання ВВП за рахунок
торгівлі з зарубіжними країнами.

Але у питанні застосування інноваційного розвит-
ку до економіки конкретної країни все ще залишають-
ся нез'ясовані питання. Особливо це стосується країн,
які займаються переходом від планової економіки до
ринкової. До таких країн належить і Україна, яка, не-
зважаючи на високий інноваційний потенціал, все ще не
спромоглася сформувати потужні економічні інститу-
ти для інноваційного розвитку своєї економіки.

Таким чином, дослідження специфічності іннова-
ційного процесу є актуальною з наукової та важливою
з практичної точки зору проблемою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення інновацій завжди починається з їх класи-

фікації [1]. Дійсно, це є необхідним внаслідок того, що
інноваційних процес може мати багато різних особли-
востей.

Так, в джерелі [1] наведена класифікація інновацій
за таким характеристиками:

— за предметним змістом інноваційної діяльності;
— за сферами діяльності (характером застосуван-

ня);
— за ступенем новизни (глибини змін, що вносять-

ся у сферу їх створення і використання);
— за масштабом новизни;
— за адресатом інновацій;
— за видом одержуваного ефекту;
— за ступенем матеріальної відчутності.
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Ряд авторів здійснюють класифікацію також і за
іншими ознаками [2—5]: етапами впровадження, сфе-
рою діяльності підприємства, джерелами фінансування
тощо.

Найбільш часто уживані класифікації інновацій [1—
5] використовують ознаки предметного змісту інновацій
(продуктові, технологічні управлінські) та рівнем новиз-
ни (радикальні, ординарні, поліпшуючі).

Останнім часом почали з'являтися також інші кла-
сифікації інновацій.

Так, у джерелах [6, 7] проведено аналіз існуючих
концепцій та класифікацій інновацій, де виділено такі
класифікаційні ознаки інновацій: продукційні, процесні,
сервісні, маркетингові, організаційні та бізнесові.

У статті [8] наведена спроба обгрунтування думки,
що тільки в рамках великих фірм можливо здійснити
інновацію. Однак сама історія розвитку техніки супе-
речить цьому: достатньо згадати початковий етап роз-
витку таких фірм, як Apple та Microsoft.

У матеріалах [9—10] розглянуто етапи створення
інновації та показано, що взаємний інтерес сторін є ви-
рішальним фактором для впровадження інновацій. При
цьому виявлено основні суб'єкти інноваційного проце-
су, від яких залежить успіх інновацій. Це такі суб'єкти:
інноватор, ВНЗ (університет), підприємство, фінансові
структури (які встановлюють кредитні та депозитні
ставки) та держава (яка встановлює законодавче поле
для інноваційного процесу).

У сучасній науковій літературі досить мало при-
діляється уваги виявленню таких інтересів сторін, які є
специфічними для широкого класу ситуацій. Особливо
це стосується для умов економіки країн, що розвива-
ються. Це має під собою досить міцне підгрунтя. Дійсно,
для розвинених країн ситуація з узгодженням інтересів
сторін вже давно вирішена історичним шляхом, і нау-
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ковці цих країн спрямовують свою увагу пере-
довсім на те, щоб покращити вже існуючу ситуа-
цію. Що ж стосується країн, що розвиваються, то
вони, як правило, орієнтуються на ті наукові ре-
зультати, які описані для країн розвинених.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка нової класифікації

інновацій, яка описує специфічні особливості пе-
ребігу інноваційного процесу, що виникають внас-
лідок наявності суб'єктів не співпадаючих інте-
ресів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи праці науковців [9—10], виділимо

економічних агентів, які можуть відігравати роль
суб'єктів інноваційного процесу (підкреслимо, що
нас цікавлять саме суб'єкти, бо тільки вони можуть
мати власні інтереси):

— людина-інноватор;
— вищий навчальний заклад (ВНЗ);
— спеціалізована структура для трансферту

інновацій (як правило, від ВНЗ до компанії);
— спеціалізована структура (фірма) для

здійснення верифікації інновацій та її
апробації (як правило, це старт-ап,
задачею якого є часто підготовка та
модифікація інновації до такого ста-
ну, коли її вже в змозі застосовувати
виробнича фірма);

— компанія (підприємство, ор-
ганізація, фірма тощо), яка виробляє
інновацію;

— компанія (фірма), яка створює
ринок для інновації (наприклад, на-
вчаючи споживачів) та/або розпов-
сюджує її;

— споживачі інновації.
Описаний вище інноваційний

процес може бути представлений
схематично (рис. 1).

На рисунку 1 пунктирними лінія-
ми представлено ті напрямками руху
інновації, які є також можливими за
деяких умов (детально вони будуть
описані в окремій статті). Лінія із то-
чок описує інноваційний процес, який
починається із запису від споживача
(див. [1]).

Схема інноваційного процесу
відрізняється від існуючих [1—10]. В
ній явно виділено ряд специфічних
структур, які є, в загальному випад-
ку, необхідні з точки зору розподілу
праці з метою найефективнішого ви-
користання людського потенціалу.

З одного боку, кожна інновація
створюється автором (чи авторами,
— в подальшому будемо використо-
вувати назву "автор", бо всі автори
мають однакові інтереси). Це завжди
певна фізична особа — індивід, який
є творцем інновації.

З іншого боку, кожна інновація
має власника (власників, які мають
спільні щодо інновації інтереси).
Власником може бути як фізична
особа (індивід), так і юридична (ком-
панія, підприємство, організація,
фірма тощо).

Ідентифікацію авторів інновації
здійснити досить легко: наприклад, в
кожному патенті вона зафіксована
однозначно. На відміну від цього,
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Рис. 1. Загальна схема здійснення інноваційного процесу

Таблиця 1. Класифікація інновацій за інтересами суб'єктів інноваційного
процесу щодо розподілу авторства та власності

Напрямок передачі 
власності 

Інтереси суб’єкта 

Автора Власника 

1 2 3 

Автор = Власник • отримати максимальний 

прибуток (в тому числі – в 

подальшому); 

• забезпечити авторський 

супровід інновації; 

• прославитися; 
• впровадити інновацію самому 

• отримати максимальний 

прибуток (в тому числі – в 

подальшому); 

• забезпечити авторський 

супровід інновації; 

• прославитися; 
впровадити інновацію 

самому 

Автор → Інший індивід • забезпечити майбутнє 
важливих для нього людей 

(яким передає власність); 

• отримати кошти, необхідні 

для своїх цілей; 

• створити умови для 

впровадження інновації; 

• забезпечити авторський 

супровід інновації 

• отримати максимальний 

прибуток; 

• прославитися; 
• зберегти пам'ять автора 

інновації; 

• контроль за впровадженням 

інновації 

Автор → Фірма (збільшення 

кількості власників) 
• отримати максимальний 

прибуток (в подальшому); 

• створити умови для 

впровадження інновації; 

• забезпечити авторський 

супровід інновації 

• отримати прибуток за 

рахунок впровадження 

інновації (сьогодні або/та в 
майбутньому); 

• отримати конкуренту 

перевагу; 

• отримати синергічний ефект 

від використання інновації на 

підприємстві; 

• збільшити нематеріальні 

активи; 

• здійснити сигнал для біржі 

Автор → Фірма (відчуження 

власності) 
• отримати максимальний 

прибуток (вже сьогодні); 

• вкласти кошти у новий 

/інший проект 

• отримати прибуток за 

рахунок впровадження 

інновації (сьогодні або/та в 
майбутньому); 

• «сховати» інновацію (щоб 

вона не вийшла на ринок»; 

• отримати конкуренту 

перевагу; 

• отримати синергічний ефект 

від використання інновації на 

підприємстві; 

• отримати можливість для 

ведення переговорів; 

• збільшити нематеріальні 

активи; 

• здійснити сигнал для біржі 
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власник інновації може постійно змінюватися під час
інноваційного процесу. Більш того: сама кількість влас-
ників інновації може як збільшуватися (наприклад, шля-
хом продажу ліцензій на патент чи шляхом акціонуван-
ня фірми — власника патенту), так і зменшуватися (на-
приклад, шляхом закінчення терміну дії ліцензії на па-
тент).

Таким чином, з точки зору економіки, інновація зав-
жди розпочинається із створення власника. Тут можуть
бути такі ситуації:

— автор стає власником інновації;
— автор передає власність на інновацію іншій фі-

зичній особі, яка не бере участь в економічному
процесі(наприклад, своїм родичам або друзям). У
цьому випадку ситуація, по суті, зводиться до по-
передньої;

— автор стає власником інновації та сам бере участь
в інноваційному процесі (наприклад, в якості підприєм-
ця-фізичної особи, акціонера фірми тощо). Фактично,
це є збільшення власників;

— автор передає власність на інновацію компанії
(підприємству, організації, фірмі тощо). Фактично, це є
відчуження власності.

Таким чином, класифікація інновацій за інтересами
суб'єктів інноваційного процесу повинна спиратися на
взаємовідносини між авторськими правами та власністю.
Ця класифікація представлена у таблиці 1.

Як видно із таблиці 1, для кожного з наведених ви-
падків передачі власності під час інноваційного проце-
су від автору до інших фізичних та/чи юридичних осіб
існують свої відмінності в інтересах. Частково ці інте-
реси можуть і збігатися.

Ідентифікація інтересів кожного із суб'єктів інно-
ваційного процесу, які наведені в табл. 1, є, як правило,
досить трудомісткою задачею. Оптимальним для
здійснення такої ідентифікації є створення умов, коли
суб'єктам інноваційного процесу є вигідним розкрива-
ти свої дійсні інтереси. Для цього оптимальним є вико-
ристання теорії контрактів [11], в рамках якої описані
механізми реалізації сигналінгу та скрінінгу. Викорис-
тання таких механізмів дозволяє використати ці ме-
ханізмі при розробці контрактів про передачу прав влас-
ності.

ВИСНОВКИ
На основі виділення суб'єктів розроблено універ-

сальну схему здійснення інноваційного процесу. Виді-
лено наявність різновекторних інтересів суб'єктів при
передачі права власності під час інноваційного проце-
су як специфічну класифікаційну характеристику. Роз-
роблено класифікацію інновацій за інтересами
суб'єктів інноваційного процесу щодо передачі прав
власності.

Отримані результати дозволяють здійснити ефек-
тивне управління інноваційним процесом за рахунок
узгодження інтересів сторін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку глобалізаційних тен-

денцій у світі дедалі більше стала проявлятися зако-
номірність прямої залежності ступіня розвитку еконо-
міки і суспільства в цілому зі ступенем розвитку освіти і
науки, які становлять один з найважливіших чинників
успішності розвитку держав і кожного їхнього грома-
дянина.

Одна з основних особливостей економіки ХХІ сто-
ліття полягає в тому, що джерелом розвитку людсько-
го ресурсу у світі все більше стають оптимізація вироб-
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MODERNIZATION OF THE PROBLEMS OF SCIENTIFIC CRITERIA IMPLEMENTATION IN TERMS
OF HUMAN RESOURCE

Стаття присвячена ряду проблем у сфері взаємозв'язку наукового критерію із формуванням людсь-
кого ресурсу, містить авторське бачення основних компонентів формування цілісного фахівця з позиції
НДР та принципів впровадження наукового критерію для розвитку людського ресурсу. Окреслено ряд
пропозиції з поставленої проблеми. Мета дослідження — визначення проблематичних аспектів у сфері
взаємозв'язку науковості та формування людського ресурсу із встановленням напрямів їх вирішення.
Проведені дослідження надали можливість авторам зробити ряд висновків: формування людського ре-
сурсу сучасного суспільства має відбуватися із урахуванням наукового критерію. Науковий критерій
необхідно адаптувати за допомогою вищих навчальних закладів через інноваційні підходи, які доцільно
включити до навчального циклу при формуванні цілісного фахівця. Авторами вперше розроблено прин-
ципи впровадження наукового критерію при формуванні людського ресурсу та удосконалено етапіза-
цію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

The article is devoted to several problems in the aspect of relation between scientific criteria and formation of
human resource; it also contains the authors' vision on the main factors which influence the forming of a holistic
specialist in terms of research and implementation of the scientific criteria for the development of human resource.
Several proposals on the problem are outlined as well. The purpose of the article is to determine the problematic
aspects in the relation between scientific content and formation of human resource and to establish directions to
address them. The research provided for the authors an opportunity to make a number of conclusions: the
formation of human resource in modern society should take place while taking into account scientific criteria.
Scientific criteria need to be adapted with the help of universities through innovative approaches included in the
training cycle of a holistic specialist. The authors are the first to develop principles of implementation of the
scientific criteria into the formation of human resources and to improve the phasing of the students research
activity in higher education.

Ключові слова: науковий критерій, людський ресурс, цілісний фахівець, науково-дослідна робота, принци-
пи впровадження, науковий елемент, якісний рівень.

Key words: scientific criteria, human resource, holistic specialist, research activity, principles of implementation,
research unit, quality level.

ничих процесів, інтеграція у виробництво нових техно-
логій, виробів, видів послуг. Динамічний розвиток еко-
номічних процесів потребує відповідних перетворень у
системі підготовки кадрів. Сучасний період розвитку
суспільства характеризується змінами, які торкаються
усіх сфер життєдіяльності людини. Швидкий темп со-
ціально-економічних перетворень в країні, зміна
ціннісних орієнтацій в суспільстві, збільшення обсягу
інформації та подальша тенденція до розширення уп-
равлінських функцій у професійній діяльності зумови-
ли зміна вимог, що пред'являються суспільством до си-
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стеми вищої професійної освіти в питаннях підготовки
майбутніх фахівців.

Автори вважають, що актуальними на сьогодні ста-
ють такі риси особистості, як вміння фахівця адекватно
сприймати складні ситуації життя, правильно їх оціню-
вати, швидко адаптуватися до нових пізнавальних си-
туацій, цілеспрямовано переробляти наявну інформа-
цію, шукати і доповнювати її, знати закономірності її
оптимального використання, прогнозувати результати
діяльності, використовуючи свій інтелектуальний і твор-
чий потенціал. Носіями людського ресурсу повинні ста-
ти і випускники, і науково-педагогічні працівники ВНЗ.

Головною відмінною рисою людського ресурсу, в
порівнянні з робочою силою, є інтелектуальна ак-
тивність, творча, креативна природа його життєдіяль-
ності. Цілком зрозумілим є той факт, що рушійним мо-
тивом розвитку особистості — носія людського ресур-
су — стає усвідомлення можливості самоствердження
через володіння і вміння скористатися знаннями. Важ-
ливо відмітити, що саме в стінах науково-освітнього зак-
ладу фахівці обов'язково повинні отримати умови для
мотивації на це. Динаміка рівня інтелектуальної актив-
ності працівників, розвиток їх здатності до накопичен-
ня, переробки та генерації знань зумовлює ступінь, в
якій інформація-знання стає ресурсом інноваційного
виробництва. У цьому зв'язку, на думку авторів, назріла
необхідність розробки системи науково-дослідної ро-
боти у ВНЗ на основі навчання творчому підходу до
практичного використання отриманих освітніх, науко-
вих і технічних знань. Цей етап повинен супроводжува-
тися інноваційним сегментом, що матиме позитивний
вплив на підвищення якісного рівня людського ресурсу
взагалі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика формування людського ресурсу,

його розвитку та адаптації до сучасних умов знайшла
своє відображення в достатньо великій кількості пуб-
лікацій провідних вчених. Особливу увагу заслуговують
ряд монографічних досліджень, які більш предметно
розкривають наукові, творчі та креативні аспекти фор-
мування людського ресурсу. До їх складу варто вклю-
чити праці таких вчених: І.В. Журавльової та А.В. Куд-
лай [1], Г.В. Фокіна, О.А. Антонюка та М.Ф. Головатого
[2], А.М. Ткаченко та Т.С. Морщенок [3], Н.П. Нікола-
енко [4], О.А. Грішнової [5], П.П. Мазурка та О.П. Гу-
зенко [6], А.В. Керовського [7], А.М. Колота [8], В.Г. Фе-
доренко, Ю.М. Маршавіна, І.Ф. Гнібіденка, С.В. Румян-
цева та ін. [9]. Наукові доробки зазначених вчених знач-
но розширили межі досліджень різних аспектів розвит-
ку людського ресурсу та торкнулися наукової та осві-
тянської складової.

Дослідженнями доведено, що суттєвий внесок у роз-
робку проблеми підвищення якісного рівня людського
ресурсу внесли такі зарубіжні учені, як М.К. Румізен
[10], Хюзлід Марк А., Беккер Брайан І., Бітті Річард В.
[11], Л.І. Лукічьова [12], М. Пул, М. Уорнер [13] та інші.

Праці провідних вчених доволі широко розкривають
різні аспекти розвитку людського ресурсу із урахуван-
ням наукового та інноваційного сегменту. При цьому,
зарубіжні вчені звертають увагу на той факт, що якіс-
ний рівень людського ресурсу не може мати дієву плат-
форму формування без освітньої та наукової складо-
вої.

Проблематика використання наукового критерію з
позиції формування людського ресурсу вважається на-
уковцями та фахівцями доволі актуальною. Сучасність
доводить той факт, що плинність часу в ринковій ніші
розвитку висуває посилені вимоги до протікання соці-
ально-економічних процесів. Дані процеси торкаються
тих сфер життєдіяльності суспільства, які спираються
на необхідність оновлення кадрового потенціалу, у пер-
шу чергу, за рахунок молодих спеціалістів і магістрів.
Саме контингент людського ресурсу вважається більш

адаптованим до тих трансформаційно економічних змін,
які відбуваються в суспільстві. Проте, практика дово-
дить, що висококваліфікований спеціаліст, який не має
досвіду практичної діяльності не в змозі в повному сенсі
проявити свої якості без впливу наукового сегменту.
Тому стає зрозумілим, що підготовку студентськог кон-
тингента для різних сфер діяльності, особливо в умо-
вах ринку, необхідно проводити ВНЗ із урахуванням
наукового критерію.

Автори вважають, що є нагальна потреба розшири-
ти існуючі наукові доробки шляхом більш предметного
окреслення основних компонентів формування цілісно-
го фахівця з позиції НДР. Таке рішення витікає з на-
ступного.

Багаторічний досвід роботи у ВНЗ показує, що в
останні роки науково-дослідна робота студентів в
освітніх установах вищої професійної освіти організо-
вана не кращим чином, значна частина студентського
контингенту відійшла від активної участі в науковій ро-
боті, в тому числі через недостатності коштів у вузах на
цю діяльність, браку ресурсів на підтримку і розвиток її
матеріально-технічного оснащення і стимулювання її
учасників, що значно послабило вплив цього чинника на
їх професійне становлення, тому у значної частини сту-
дентів за час навчання не сформовані вміння дослідниць-
кої діяльності. У той же час, важливість проблеми фор-
мування дослідницьких умінь студентів підтверджує
аналіз великого числа професіограм фахівців різних
напрямів, в які включені вміння формулювання та вирі-
шення проблем, системного аналізу, абстрагування,
формалізації та ін. У цьому зв'язку назріла необхідність
розробки системи науково-дослідної роботи у ВНЗ на
основі навчання творчому підходу до практичного ви-
користання отриманих освітніх, наукових і технічних
знань. На думку авторів, зазначений підхід має супро-
воджуватися базовими принципами, які були б здатні
більш предметно надати дієвість наміченим реформа-
торським діям фахівців даної сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розгляд теоретичних основ

проблематичних аспектів у сфері взаємозв'язку науко-
вості та розвитку людського ресурсу, із врахуванням ро-
льового сегменту ВНЗ та визначення деяких моментів
можливого покращення даного процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Людський ресурс є не тільки фактором виробницт-
ва та економічного зростання, а й чинником споживан-
ня (у тому числі і продуктивного), тобто фактором жит-
тєдіяльності. Суб'єкт людського ресурсу виступає
суб'єктом життєдіяльності як єдності і взаємодії вироб-
ництва, споживання, господарювання. Інтеграція
здібностей, потреб (як особистих, так і потреб більш
високого порядку — виробничих), споживної сили стає
основою становлення працівників повноцінними госпо-
дарюючими суб'єктами [14].

Як показали дослідження, в результаті відбуваєть-
ся інтелектуалізації життєдіяльності, а носій людсько-
го ресурсу проявляє себе як суб'єкт інтелектуальної
активності і у виробництві, і в споживанні, і в безпе-
рервній освіті протягом усього життя, у постійному ово-
лодінні новими науковими знаннями. Рушійним моти-
вом розвитку особистості — носія людського ресурсу
стає усвідомлення можливості самоствердження через
володіння і вміння скористатися знаннями. На думку
фахівців та науковців, саме в стінах науково-освітнього
закладу фахівці обов'язково повинні отримати умови
для мотивації на це. Динаміка рівня інтелектуальної ак-
тивності працівників, розвиток їх здатності до нако-
пичення, переробки та генерації знань зумовлює
ступінь, в якій інформація-знання стає ресурсом роз-
витку виробництва. Доведено, що інформація — знання
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як ресурс виробництва має важливу властивість — дос-
тупність, але тільки для тих, хто підготовлений для ро-
боти з нею, мотивований на це. Враховуючи зазначений
факт, стає зрозумілим, що існує тісний взаємозв'язок
між інформаційним, творчим та інтелектуальним сег-
ментами.

На думку авторів, формування інтелектуальної ак-
тивності в діяльность ВНЗ повинно відбуватися в розрізі:
освітніх центрів, центрів фундаментальних і приклад-
них досліджень, наукових центрів. Практика свідчить,
зауважує С.Н. Лукашенко [15], студенти та спеціалісти,
які отримують перепідготовку та підвищення кваліфі-
кації, повинні сформувати мотиви і отримати навички
наукової діяльності в ході аудиторних занять, само-
стійної навчально-дослідницької діяльності, котра
організована за новими програмами, у творчому спілку-
ванні з інноваційно-активними викладачами, які вдос-
коналюють методи своєї роботи та включають у лекцій-
ний блок результати своїх наукових досліджень, а на
цій основі привертають студентів до цих досліджень. Ба-
гаторічний досвід функціонування ВНЗ показує, що у
багатьох випадках цьому може сприяти сама тематика
наукових рефератів, курсових та дипломних магістерсь-
ких робіт, які на даний час вже характеризуються ок-
ремими науковими сегментами.

Нагадаємо, традиційно поняття "науково-дослідна
робота студентів" (НДРС) ототожнюється з формами

залучення студентів до наукової роботи кафедр, а та-
кож кафедральних та вузівських лабораторій, виконан-
ня навчальних дослідницьких робіт, реальних курсових
і дипломних робіт, участі у конференціях, семінарах,
конкурсах, виставках тощо. На думку С.Н. Лукашенко
[15], такий сутнісний аспект є не зовсім правильним.
С.Н. Лукашенко вважає, що провідними принципами
організації циклу впровадження наукового критерію,
при підготовці фахівця, є забезпечення органічної
єдності з навчальним циклом. Саме такий підхід, вважає
науковець, є більш дієвим, якщо постає питання залу-
чення наукових елементів різного спрямування з позиції
формування особистості сучасного суспільства.

Крім того, досить складний період адаптації випус-
кників в умовах реальної професійної діяльності в со-
ціально-психологічному, психологічному та діяльніст-
ному плані обгрунтовують необхідність цілеспрямова-
ного формування дослідницької культури і здібностей
студентів протягом усього періоду навчання.

Доведено, що як фактор формування цілісного фа-
хівця, науково-дослідна робота студентів включає в себе
наступні компоненти (рис. 1).

На думку авторів, зазначений підхід має доволі де-
талізований варіант формування у студентів ВНЗ нахи-
лу, креативу, творчості до вирішення проблем сфери їх
пізнання. Авторами пропонується схематичне представ-
лення основних компонентів НДРС із урахуванням клю-
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Рис. 1. Схема основних компонентів формування цілісного фахівця з позиції НДР

Джерело: розроблено авторами.
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чових етапів, які за змістом чітко відокрем-
люють дії фахівців та розкривають існуючу
картину взаємозв'язку. Саме на даному
етапі виникає необхідність впровадження,
не лише традиційного інструментарію, в
процесі формування якостей, навичок та
умінь НДР у студентів, а перш за все, інно-
ваційної складової. Це може відбуватися за
рахунок існуючого досвіду зарубіжних
фахівців, або за рахунок вже адаптованих
методів, форм і заходів у вітчизняній прак-
тиці. Крім того, враховуючи зміни, які ос-
таннім часом відбуваються у вищій школі,
стає зрозумілим, що лише інноваційна скла-
дова здатна забезпечити більш якісний
рівень у підготовці майбутнього фахівця.

На погляд авторів, професорсько-вик-
ладацький склад ВНЗ повинен починаючи
з першого курсу поступово розвивати у
студентів навички та здібності наукової
діяльності. З цією метою доречними є різні
активні методи навчання, котрі здатні ак-
тивізувати мислення, створювати умови для
прийняття креативних рішень. Тобто, перші
кроки впровадження НДР мають бути ігро-
вого характеру, проте з обов'язковим ана-
тоційним резюме, яке засвідчує результат
роботи. Наступним кроком, ми вважаємо,
варто залучити навчальний елемент, в кон-
тексті короткого лекційного курсу, який би
допоміг студентам-початківцям опанувати
основні моменти викладення результатів
наукової роботи. За результатами навчаль-
ного циклу щодо проведення наукової роботи, на дум-
ку авторів, доцільно пропонувати студентам виконання
реферату, який повинен містити початкові етапи дослі-
дження.

Зазначена періодизація впровадження наукових
елементів у навчальний цикл забезпечить підготовку
студентів до виконання курсових робіт, а на їх основі
дипломних, магістерських робіт.

На погляд С.П. Петрова [16], правильно організо-
вана і спланована науково-дослідна робота студентів у
процесі навчання у ВНЗ виконує ряд функцій. Їх сутні-
сна характеристика має наступний зміст (табл. 1).

Наразі, незважаючи на введення системи трирівне-
вого вищої освіти — бакалавр, спеціаліст, магістр, за-
лишаються без зміни програми, форми і методи викла-
дання базових навчальних дисциплін. Але ж 5-річна ос-
вітня програма вирішує завдання підготовки фахівців з
широкого спектру спеціальностей, орієнтованих, як
правило, на певне коло професійних обов'язків. Метою
бакалаврату є засвоєння студентом певної суми загаль-
ноосвітніх та загальнопрофесійних (меншою мірою
спеціальних) знань, а магістр — це висококваліфікова-
ний аналітик чи початківець дослідник, який володіє
арсеналом спеціальних методів аналізу, методологією
наукового дослідження. Одночасно з нововведеннями
в структурі освіти незаперечним залишається факт не-
обхідності особистісного розвитку студентів, розвитку
пізнавального інтересу, творчих здібностей [17].

Тобто основи розвитку певних здібностей, особис-
тісних якостей, необхідних майбутнім бакалаврам, спец-
іалістам та магістрам, повинні бути закладені вже на пер-
шому етапі навчання і якщо ми не змінимо сформовану
систему, то багаторівнева структура освіти не буде мати
ніякого сенсу, а вийде тільки перейменування студентів
в бакалаврів і магістрів.

На наш погляд, для забезпечення цілісності систе-
ми науково-дослідної роботи студентів на всіх рівнях
підготовки необхідно використовувати наступні елемен-
ти:

— перехід від колективних форм навчання до інди-
відуальних;

— розвиток переважно активних методів і форм на-
вчання з включенням у діяльність студентів елементів
проблемності, різноманітних форм самостійної робо-
ти;

— перехід до активуючих, розвиваючих, інтенсифі-
куючих способів організації навчального процесу.

Дослідження показують, що існує кілька напрямів
по застосуванню і впровадженню видів і форм науково-
дослідної діяльності студента: збагачення традиційних
академічних форм організації навчального процесу
(лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять)
виконанням завдань дослідницького типу; розвиток по-
занавчальних форм залучення студента в наукову
діяльність; впровадження менш поширених специфічних
для вищої освіти колективних форм науково-практич-
ної діяльності студентів (наукові дослідницькі гуртки,
колективи молодих дослідників та ін.).

У рамках навчального часу при збагаченні тради-
ційних форм організації навчального процесу розвиток
дослідницьких умінь і здібностей студентів можливий у
разі використання засобів розвиваючого навчання: про-
блемного, дослідницького, проектного, евристичного, го-
ловне завдання яких — постановка пізнавальних супе-
речностей у процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни.

У цілому, проведені дослідження засвідчують не-
обхідність впровадження принципів, які мають стати так
званим регулятором у процесі формування людського
ресурсу на базі наукового критерію, до складу якого
можна віднести (рис. 2).

Дослідженнями доведено, що сьогодні ВНЗ сти-
кається з інтелектуальною пасивністю студентів, неба-
жанням вчитися, невмінням самостійно отримувати
знання і знаходити різні способи вирішення завдань. Не-
обхідна зміна стратегії навчання за рахунок викорис-
тання в освітньому процесі сучасних професійно-оріє-
нтованих освітніх технологій, заснованих на діалозі, ко-
операції та співпраці.

Повною мірою зазначеними характеристиками во-
лодіють процедури науково-дослідної діяльності, по-
тенціал яких може бути використаний для розвитку не-
обхідних компетенцій (з урахуванням професійної спе-

Таблиця 1. Сутнісна характеристика функції науково-дослідної робот

Складено авторами на основі джерела [16].

Вид функції Сутність та призначення функції НДРС 

освітня − оволодіння теоретичними (наукові факти) і практичними (наукові 

методи дослідження, методики проведення експериментів, способи 

застосування наукових знань) знаннями 

організаційно-

орієнтаційна  
− формування розуміння орієнтуватися в джерелах, літературі; 

−  розвиток умінь організовувати і планувати свою діяльність; 

− вибір методів обробки інформації 

аналітико-

коригувальна 
− пов'язана з рефлексією студента, його самоаналізом, 

самовдосконаленням планування та організації своєї діяльності; 

− корекцією і самокорекцією навчально-пізнавальної діяльності 

мотиваційна − розвиток і посилення інтересу до науки в процесі здійснення 

науково-дослідної діяльності, пізнавальних потреб, переконання в 

теоретичній і практичній значущості розроблюваного наукового 

знання; 

− розвиток бажання глибше познайомитися з проблематикою 

вивчаємої області наукового знання, різноманітністю поглядів; 

− стимулювання самоосвіти, саморозвитку 

розвивальна − розвиток критичного, творчого мислення, вміння діяти в 

стандартних і нестандартних ситуаціях, вміння обгрунтовувати, 

відстоювати свою точку зору; 

− розуміння розвитку мотивації, розвиток здібностей (пізнавальних, 

комунікативних, спеціальних здібностей та ін.) 

виховна − становлення морального і правової самосвідомості; 
− виховання здатності до адаптації в мінливому соціальному 

середовищі; 

− формування адекватної самооцінки, відповідальності, 

цілеспрямованості, вольового саморегуліровання, сміливості у 
подоланні труднощів та інших здібностей і рис характеру.  

Виховна функція включає також виховання професійного покликання, 

професійної етики 
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ціалізації, а також з орієнтацією на особистість студен-
та, його інтереси, мотиви, схильності і здібності).

Слід враховувати необхідність створення єдиної
системи організації науково-дослідної роботи у ВНЗ,
розробленої на базі серйозного науково-методичного
комплексу, яка забезпечила б інтеграцію освіти, науки і
виробництва. При цьому доцільно використовувати
ефективні вітчизняні розробки, враховувати досвід за-
рубіжних колег для максимального розкриття науко-
вого потенціалу студентства у здійсненні діяльності, що
має для них сенс і затребуваною в діяльності суспіль-
ства. Всі дії фахівців із зазначеної проблеми мають спи-
ратися на базові принципи, які за своєю сутнісною ха-
рактеристикою чітко окреслюють правила формування
людського ресурсу. Саме їх етапізація впровадження є
основою подальших досліджень поставленої проблеми.

На думку авторів, кожен із зазначених принципів
здатен сприяти впровадженню наукового критерію в

процесі формування людського ресурсу, а саме в пері-
од його навчання. В цілому, отримання якісного рівня
людського ресурсу має відбуватися шляхом безперерв-
ного оновлення знань різного спрямування.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати проведених досліджень створили умови

для формування змістовних висновків. По-перше, Украї-
на потребує новітніх підходів до формування людського
ресурсу. У цьому зв'язку, позитивний вплив чинить рівень
науковості навчальних циклів на всіх етапах освіти. Особ-
ливу увагу слід надати сфері освіти, яку створюють ВНЗ.
По-друге, підготовку майбутніх молодих фахівців, неза-
лежно від виду обраної спеціальності слід проводити із
урахуванням чітко окреслених етапів впровадження нау-
ково-дослідної роботи студентів. По-третє, формування
якісного рівня людського ресурсу має відбуватися з по-
зиції принципів адаптації наукового критерію. На думку

Рис. 2. Схема сутнісної характеристики та видів принципів впровадження наукового критерію при формуванні
людського ресурсу
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авторів, зазначені підходи більш предметно розкривають
взаємозв'язок між науковим критерієм і розвитком людсь-
кого ресурсу, а, як наслідок, результатом подальших дос-
ліджень має стати, з одного боку, прикладний аспект адап-
тації у ВНЗ основних компонентів формування цілісного
фахівця, з іншого боку, з'являється можливість подаль-
шого дослідження взаємозв'язку між науковим критерієм
і людським ресурсом та базі запропонованих принципів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Закарпаття має унікальне географічне розташування,

оскільки державні кордони регіону збігаються із держав-
ним кордоном України на заході з Польщею, Словаччиною,
Угорщиною та Румунією. Через область зі сходу на захід
протягнуто цілу мережу магістральних транснаціональних
газо- та нафтопродуктопроводів, а також проходить
Кримський міжнародний транспортний коридор: Лісабон-
Трієста-Любляна-Будапешт-Київ-Волгоград. Ці та інші фак-
тори обумовлюють доцільність функціонування і подальшо-
го розвитку багатогранних сфер транспорту і зв'язку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями дослідження діяльності транспорту і зв'яз-

ку у сфері послуг в умовах транскордонного співробітниц-
тва і розширення кордонів Європейського Союзу на Схід
займаються такі науковці, як Ф.С. Філіпенко, В.С. Будкін,
О.І. Рогач, С.В. Мочерний, Ю.М. Пахомов та інші.

Методологічна основа досліджень базується на тео-
ретико-методичних основах міжнародної економіки та
міжнародних економічних відносин, зокрема на методах:
діалектичний і абстрактно-логічний (при узагальненні тео-
ретичних засад формування і функціонування транспорту і
зв'язку у сфері послуг), монографічний (при висвітленні
поглядів учених на досліджувані в роботі проблеми), аналі-
тичний (при формуванні і аналізі табличного матеріалу).
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У статті розглянуто сутність транспортної системи та зв'язку в контексті національного Класифіка-
тора України. В теоретичному плані проаналізовано проблеми транскордонної системи за видами еконо-
мічної діяльності, здійснено порівняльний аналіз діяльності транспорту України та Закарпатської об-
ласті у перевезенні вантажів і пасажирів та в наданні послуг підприємствами пошти та зв'язку загально-
го користування, а також їх ролі у зовнішньоекономічній діяльності в умовах транскордонного співро-
бітництва і розширення кордонів Європейського Союзу на Схід. Проаналізовано обсяги експорту-імпор-
ту послуг за видами по Закарпатській області та визначено питому вагу провідних видів послуг в аналі-
зованому прикордонному регіон. З'ясовано, що наслідки світової фінансової кризи негативно позначи-
лися на обсягах всіх послуг, в тому числі аналізованих.

The paper considers the nature of the transport and communications in the context of Ukrainian National
Classifier. In theoretical terms, the problems of cross-border system are analyzed by type of activity and a
comparative analysis of Transport in Ukraine and the Transcarpathian region in the carriage of goods and
passengers and in provision of services by mail and public communication enterprises as well as their roles in
foreign trade in context of cross-border cooperation and expanding borders of the European Union to the East is
carried out. The amount of services export and import across the Transcarpathian region is analyzed by type; the
proportion of major services types of the border region is determined. It was found that the global financial crisis
adversely affected the volumes of all services, including the analyzed.
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Key words: transportation system, economic activity, communication , foreign trade, cross-border cooperation.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної наукової статті є дослідження становлен-

ня та динаміки розвитку транспорту і зв'язку в регіоні та їх
ролі у зовнішній торгівлі в умовах транскордонного співро-
бітництва. Особливої актуальності набувають дослідження
сфери послуг за видами економічної діяльності, зокрема
секції І "Діяльність транспорту і зв'язку".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В "Економічній енциклопедії" наголошується, що транс-

порт (лат. transportare — переносити, переміщати, перево-
зити) — одна з найважливіших галузей матеріального ви-
робництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потре-
би економіки й населення в усіх видах перевезень. Усі види
транспорту класифікують: 1) за сферами використання —
загального користування, відомчого користування (внутрі-
виробничий, внутрібудівельний, внутрізаводський, внутрі-
портовий), особистого користування; 2) за видами переве-
зень — пасажирський, вантажний; 3) за видами транспорт-
них засобів — залізничний, морський, річковий, автомо-
більний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у
т.ч. метрополітен [1, с. 676].

У відповідності до національного класифікатора Украї-
ни "Класифікація видів економічної діяльності" діяльність
транспорту відноситься до "секції І", яка включає [2, с.
234]:
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— діяльність пасажирського або вантажного залізнич-
ного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітря-
ного транспорту;

— допоміжну діяльність таку, як діяльність терміналів і
місць стоянки, транспортне оброблення вантажів, складсь-
ке господарство;

— оренду транспортних засобів з водієм або обслуго-
вуючим персоналом;

— послуги з організації подорожувань.
Порівняльний аналіз засвідчує, що більш змістовне виз-

начення транспортної системи та транспорту наводиться в
національному Класифікаторі України, який розроблено на
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
04.05.1993р. № 326 "Про Концепцію побудови національ-
ної статистики України та Державну програму переходу на
міжнародну систему обліку і статистики". Розроблення
КВЕД (класифікації видів економічної діяльності) здійсне-
но на базі міжнародних видів економічної діяльності Євро-
пейського Союзу — Nomenclature of Activites Eurupan
Community (NACE, Rec.1, md.7). При цьому у "секцію І"
КВЕД включено не тільки транспорт, але й зв'язок .

На нижчих рівнях у структурному відношенні до секції
"І" за КВЕД відносяться: розділ GO — діяльність наземного
транспорту, а в складі цього розділу (GO) групи: GO.1 —
діяльність залізничного транспорту, GO.2 — діяльність
іншого наземного транспорту та GO.3 — діяльність трубо-
провідного транспорту. У свою чергу, вище відміченим гру-
пам підпорядковані відповідно класи і підкласи з аналогіч-
ними назвами, які характерні для груп КВЕД. У структур-
ному аспекті Класифікацію видів економічної діяльності
секції "І" — діяльність транспорту та зв'язку, зокрема транс-
порту, що відображає додаток А, з якого видно, що до ниж-
чого рівня цієї секції відноситься розділ GO — діяльність
наземного транспорту, якому, в свою чергу, підпорядковані
три групи, а саме: 1) GO.1 — діяльність залізничного транс-
порту; 2) GO.2 — діяльність іншого наземного транспорту;
3) GO.3 — діяльність трубопровідного транспорту. Ще ниж-
чим рівнем по відношенню до цих трьох груп КВЕД є класи і
підкласи з відповідними видами економічної діяльності. Зок-
рема групі GO.1 — діяльність залізничного транспорту
підпорядкований один клас GO.10 — діяльність залізнич-
ного транспорту, а цьому класу два підкласи: GO.10.1 —
діяльність пасажирського залізничного транспорту; GO.10.2
— діяльність вантажного залізничного транспорту. Анало-
гічно і в групах GO.2 — діяльність іншого наземного транс-
порту та GO.3 — діяльність трубопровідного транспорту,
яким підпорядковано відповідно 4 класи і 5 підкласів та 2
класи і 3 підкласи.

Водночас, розділ GO — діяльність наземного транспор-
ту "секції І", зокрема підпорядкованих йому класів, а саме:
GO.10 — діяльність залізничного транспорту та GO.21 —
діяльність автомобільного та іншого міського регулярного

транспорту тісно взаємопов'язана з розділом G4 "секції І"
— діяльність пошти та зв'язку, який за структурою також
багатогранний щодо видів економічної діяльності (Додаток
Б).

Аналіз видів економічної діяльності розділу G4 —
діяльність пошти та зв'язку засвідчує про вагому частку за-
лізничного і автомобільного транспорту у діяльності націо-
нальної пошти, кур'єрської діяльності, а також діяльності
зв'язку. Важлива роль у цій сфері належить водному і авіа-
ційному транспорту, однак на території Закарпатської об-
ласті функціонує малопотужний міжнародний аеропорт
"Ужгород", обсяги перевезень пасажирів та вантажів якого
незначні. В умовах науково-технічного прогресу зросла роль
кабельного, радіо- та супутникового зв'язку, а також ме-
режі Інтернет.

Транспортна система України та її регіонів безпосеред-
ньо взаємопов'язана з інфраструктурою, яка є комплексом
галузей народного господарства (сфери матеріального і не-
матеріального виробництва), що обслуговують промис-
ловість і сільське господарство. На нашу думку, більш
змістовним є визначення даної категорії (поняття) у наступ-
ному трактуванні: "Інфраструктура — це сукупність галу-
зей і видів діяльності, які обслуговують виробництво (ви-
робнича інфраструктура — транспорт, зв'язок, шляхи, лінії
електропередач і т.д.) і населення (соціальна інфраструкту-
ра — комплекс заходів охорони здоров'я, торгівлі тощо) [3,
с. 314]. Відмітимо, що інфраструктурні галузі та об'єкти ха-
рактеризуються високою гнучкістю залежно від рівня ви-
робничих і соціальних функцій, черговості їх виконання,
масштабів створеного потенціалу та обсягу послуг, що ними
надаються. Дедалі більшого значення нині набуває транс-
портна інфраструктура — сукупність національних еле-
ментів транспортних систем, інформації та зв'язку, міжна-
родних банків і сфери послуг, що забезпечують як зовніш-
ньоекономічну діяльність, так і транскордонну співпрацю,
функціонування міжнародного капіталу, розвиток бізнесу
та конкуренції.

Виробнича інфраструктура Закарпаття представлена
розгалуженою транспортною мережею, яка включає
провідні види діяльності секцій КВЕД, а саме І — діяльність
наземного транспорту і зв'язку. Зокрема серед галузей і
видів діяльності, що обслуговують виробництво і населен-
ня слід виділити 2 автодороги державного значення — маг-
істральна Київ-Чоп і регіональна Мукачево-Рогатин, а та-
кож Кримський міжнародний транспортний коридор: Ліса-
бон-Трієста-Любляна-Будапешт-Київ-Волгоград. В Ужго-
роді розташований міжнародний аеропорт. Через область
зі сходу на захід протягнуто цілу мережу магістральних
транснаціональних газо- та нафтопродуктопроводів. В об-
ласті функціонує розвинена система зв'язку, міжнародна
система телефонної комунікації, комп'ютерного, мобільно-
го зв'язку, світова мережа Інтернет. Регіон має умови для

Таблиця 1 Обсяги експорту-імпорту послуг за видами по Закарпатській області* (тис. дол. США)

* Розраховано за джерелами [5, с. 224—225; 6, с. 226—227].

Види послуг 

Експорт Імпорт 

2000 2008 2009 2011 
2011, % до 

2000 2008 2009 
2011 

 

2011, % до 

2000 2008 2000 2008 

Усього 11869 64710 43743 67937 572,4 105,0 4568 46089 25665 45752 10 99,3 

у тому числі 

- послуги в переробній 

промисловості 

 

 

1421 

 

 

1458 

 

 

3296 

 

 

5975 

 

 

420,4 

 

 

409,8 

 

 

35 

 

 

1656 

 

 

4554 

 

 

8216 

 

 

325 

 

 

496 

- послуги, пов’язані з 

оптовою та роздрібною 

торгівлею; торгівлею 

транспортними засобами; 

послуги з ремонту 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2838 

 

 

 

 

4573 

 

 

 

 

1314 

 

 

 

 

219 

 

 

 

 

46,3 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

153 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

444,7 

 

 

 

 

17 

- послуги транспорту та 

зв’язку 

 

10155 

 

55771 

 

30144 

 

54610 

 

537,8 

 

97,9 

 

3370 

 

23187 

 

9784 

 

21374 

 

634,2 

 

92,2 

- послуги в операціях з 
нерухомістю,  

здаванням під найм та 

послуги юридичним 

особам 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

821 

 

 

 

 

2303 

 

 

 

 

2870 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

349,6 

 

 

 

 

475 

 

 

 

 

15954 

 

 

 

 

5269 

 

 

 

 

6881 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

43,1 

- послуги, пов’язані з 

охороною здоров’я та 

соціальною допомогою 7 1105 979 1494 213 135,2 - - - - - - 

Інші види послуг 264 2717 1748 1224 463,6 46,5 650 5282 5116 1335 205,4 25,3 

Послуги транспорту та звязку, % до підсумку 

 85,6 86,2 68,9 80,4 Х Х 73,7 50,3 38,1 46,7 Х Х 
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розвитку енергозабезпечен-
ня за рахунок гідроенерге-
тичного потенціалу річок
Русько-Комарівського в
Ужгородському та Солот-
винського у Тячівському
районах.

Закарпатська область,
крім того, має унікальне гео-
політичне розташування,
оскільки на північному за-
ході, заході і півдні кордони
регіону співпадають з дер-
жавним кордоном України
із сусідніми державами, а
саме: Польщею, Словаччи-
ною, Угорщиною та Руму-
нією. В області є 19 пунктів
переходу кордону із сусідн-
іми державами. Ці та пере-
раховані вище фактори обу-
мовлюють важливу роль ви-
робничої та соціальної
інфраструктури, зокрема
транспорту та зв'язку (сек-
ція І КВЕД), в економіці об-
ласті передусім у сфері по-
слуг.

На сучасному етапі роз-
витку транспортної системи
залізничний і автомобільний
транспорт став найбільш ма-
совим і доступним видом
транспорту майже на всіх
континентах. Разом із зрос-
танням світового залізнич-
ного і автомобільного тран-
спорту збільшуються і обся-
ги їх послуг. В розвинутих
країнах автотранспорт упев-
нено втримує перше місце
серед інших видів транспор-
тних засобів щодо обсягів
перевезень як пасажирів,
так і вантажів. При цьому
сфера використання цих
двох видів транспорту пе-
ретнула національні кордо-
ни, а тому автомобільний і
залізничний транспорт по-
сідає важливе місце в міжна-
родних перевезеннях паса-
жирів і вантажів.

Високою економічністю
та продуктивністю праці ха-
рактеризується трубопров-
ідний транспорт. Це вид без-
перервного транспорту, з
допомогою якого здійс-
нюється переміщення рідин-
них, газоподібних або твер-
дих вантажів по трубопро-
водах. Найбільшого поши-
рення набули газопроводи,
нафтопроводи та продукто-
води. Зокрема, довжина ма-
гістральних газопроводів
світу досягла нині понад 1,5
млн км, вантажооборот — 1,8 трлн т/км. Найбільшого
розвитку газопроводи дістали у США, Росії, Канаді, Україні.
Нафтопроводи являють собою комплекс споруд для транс-
портування нафти, до складу яких входять трубопровід, на-
сосні станції, сховища. Загальна протяжність світової ме-
режі магістральних нафтопроводів становить понад 300 тис.
км. Найбільший нафтопровід світу "Дружба" (із Росії в краї-
ни Європи — близько 5,5 тис. км) [4, с. 327—328]. Відміти-
мо, що цей нафтопровід, а також газопровід, пролягає і че-
рез територію Закарпаття.

Процес трансформації індустріального суспільства в
інформаційне, з одного боку, викликає бурхливий розви-
ток різних видів зв'язку та міжнародну торгівлю їхніми по-
слугами, а з іншого — підносить на новий щабель значення

цієї інфраструктурної галузі в умовах транскордонного
співробітництва та у розвитку світового господарства. При
цьому світове господарство переживає справжній бум, по-
в'язаний із розвитком різноманітних видів зв'язку.

У КВЕД об'єктами класифікації є види економічної
діяльності статистичних одиниць (юридичних осіб, відок-
ремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців тощо), які на вищих рівнях класифікації групу-
ються у галузі. Зокрема у вступі до національного Класиф-
ікатора України відмічається, що у КВЕД найбільш узагаль-
нені групування видів діяльності на рівні секцій (у сфері
промисловості — на рівні підсекцій) дозволяє виділити ос-
новні галузі економіки. Однак, деякі галузі можуть бути ви-
ділені і на менш агрегованих рівнях класифікації. Наприк-
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GO.30.1 
GO.30.2 

GO.30 

Діяльність наземного транспорту 

Діяльність залізничного транспорту 

Діяльність залізничного транспорту 
Цей клас (GO.10) включає: пасажирські та вантажні перевезення 

залізничним транспортом за всіма видами сполучення 

Діяльність пасажирського залізничного транспорту 

Цей підклас (GO.10.1) включає: пасажирські перевезення за всіма видами 

сполучення 

Діяльність вантажного залізничного транспорту 
Цей підклас (GO.10.2) включає: перевезення вантажів залізничним 

транспортом за всіма видами сполучення, у тому числі на під’їзних коліях 
промислових та будівель них підприємств 

Діяльність іншого наземного транспорту 

Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту 

Цей клас (GO.21) включає: 

- приміські та міські перевезення пасажирів і багажу за встановленими 
маршрутами, посадку та висадку пасажирів на вказаних в графіку 

зупинках (перевезення здійснюються автобусами та маршрутними, 
тролейбусами тощо); 

- міжміські перевезення, крім залізничних, пасажирів і багажу за 

встановленими маршрутами, посадку та висадку пасажирів на вказаних в 

графіку зупинках; 

- перевезення, які здійснюються фунікулерами та підвісними канатними 

дорогами, шкільними автобусами тощо 
Діяльність автомобільного регулярного транспорту 

Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність 

фунікулерів та підвісних канатних доріг 

Діяльність таксі 

Цей підклас включає також: 

- інші види оренди легкових автомобілів з водієм 

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 
Цей підклас включає: 

- перевезення пасажирів автомобілями та іншими видами наземного 
транспорту не за розкладом: чартерні перевезення, екскурсійні та 

туристичні перевезення, перевезення пасажирів службовими 

автомобілями, робітників до місця роботи за договорами підприємств, 

організацій тощо. 

Діяльність автомобільного вантажного транспорту 
Цей підклас включає: 

- перевезення різних вантажів, у т.ч. меблів, лісоматеріалів, тварин, 
автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів, тощо; 

- рефрижераторне перевезення; 
- перевезення не пакованих вантажів, включаючи автоцистернами (в т.ч. 

з ферм); 

- перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого грунту, зібраних 

третіми особами, до місця кінцевого оброблення; 
- оренду вантажних автомобілів з водієм; 

- вантажні перевезення транспортними засобами з використанням живої 

тяглової сили. 

Діяльність трубопровідного транспорту 

Діяльність трубопровідного транспорту 

Цей клас (GO.30) включає: 

- діяльність, пов’язану з транспортуванням сирої нафти, нафтопродуктів 
та газу магістральними трубопроводами. 

Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами 
Транспортування газу трубопроводами 

Транспортування іншої продукції трубопроводами 
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Додаток А (інформаційний)
Структура Класифікації видів економічної діяльності за секцією І — транспорт і зв'язок

зокрема за розділом GО — діяльність наземного транспорту

Джерело: [2, с.134—136].
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лад, секція І "Діяльність транспорту та зв'язку" об'єднує дві
галузі — транспорт та зв'язок, які можна виокремити тільки
на рівні розділів [2, с. 7]. Враховуючи те, що у Статистичних
щорічниках України та її регіонів, в т.ч. і Закарпатській об-
ласті, статистичні показники розподілені за видами еконо-
мічної або промислової (будівельної) діяльності, видами
продукції (послуг), організаційно-правовими формами, ре-
гіонами, тому ми у своїх дослідженнях дотримуємося тео-
ретико-методичних вимог КВЕД. Ці вимоги притаманні і зов-
нішньоекономічній діяльності, зокрема зовнішній торгівлі
товарами і послугами. Секція І "Діяльність транспорту та
зв'язку" є однією з провідних секцій сфери послуг у зовні-
шньоекономічній діяльності Закарпатської області (табл. 1).

 Матеріали дослідження, які згруповані в таблиці 1, зас-
відчують, що секція І "Послуги транспорту і зв'язку є про-
відною у сфері послуг, оскільки у 2011 р., а також у 2000 р.,
частка її в загальному обсязі експорту складала відповідно
80,4% та 85,6%. Подальші дослідження засвідчують, що на-
слідки світової фінансової кризи 2008 р. негативно позна-
чилися на обсягах всіх послуг, в тому числі аналізованих (за
винятком послуг, пов'язаних з оптовою та роздрібною тор-
гівлею, торгівлею транспортними засобами; послуг з ремон-
ту, а також послуг в операціях з нерухомістю, здаванням
під найм та послуг юридичним особам).

ВИСНОВКИ
Транспорт — одна з найважливіших галузей мате-

ріального виробництва, що забезпечує виробничі й невироб-
ничі потреби економіки та населення в усіх видах перевезень.

Порівняльний аналіз засвідчує, що більш змістовне виз-
начення транспортної системи та транспорту наводиться в
національному Класифікаторі України. При цьому у секцію
І "Діяльність транспорту і зв'язку", крім цих галузей, вхо-
дять підпорядковані їм у структурному відношенні розді-
ли, групи, класи і підкласи. Проведені дослідження засвід-
чують, що як в Україні, так і Закарпатській області, про-
відними видами в перевезенні вантажів і пасажирів є авто-
мобільний і залізничний транспорт .

Важлива роль у наданні послуг населенню належить
підприємствам пошти та зв'язку загального користування
як в Україні, так і в Закарпатській області. Водночас дослі-
дження засвідчують про зменшення попиту у населення у
2010 р. в порівнянні з 1990 р. на газети і журнали, посилок,
телеграм і збільшення попиту на міжміські телефонні пере-
говори (включаючи міжнародні).

Найбільші обсяги в експортно-імпортних послуг в ана-
лізованому прикордонному регіоні належить також секції
І "Діяльність транспорту та зв'язку", на яку в 2011 р. відпо-
відно припало більше 80% від загального експорту всіх видів
послуг та 46,7% імпорту.
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Додаток Б (інформаційний)
Структура Класифікації видів економічної діяльності за секцією І — транспорт і зв'язок зокрема

за розділом G4 — діяльність пошти та зв'язку [2, с. 140—141]
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Діяльність пошти та зв’язку 

Поштова та кур’єрська діяльність 

Діяльність національної пошти 

Цей під клас включає: 

- виймання, сортування, перевезення і доставку внутрішньої та 

міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі; 
- кур’єрську діяльність національної пошти; 

- надання послуг з оренди поштових скриньок, обробку кореспонденції 
«до запитання» тощо. 

Кур’єрська діяльність 
Цей підклас включає: 

- виймання, перевезення і доставку листів, бандеролей та посилок, що 

здійснюється недержавними підприємствами 

Примітка 

Перевезення може здійснюватись одним або кількома видами 

транспорту, особистим чи громадським 
- міські послуги розсильних і вантажних таксі. 

Діяльність зв’язку  
Ця група включає діяльність з передавання інформації, а також надання 

послуг з доступу до тієї чи іншої мережі, зокрема Інтернет 
Діяльність зв’язку  

Цей підклас включає: 

- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації 

системами радіозв’язку , кабельного та супутникового зв’язку: 

телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв’язку , у т.ч. телекс; 

трансляцію радіо- та телевізійних програм; 
- технічне обслуговування мережі електрозв’язку; 

- надання доступу до мережі Інтернет 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сьогоднішній день банківська система є специ-

фічною економічною структурою, яка має особливе
призначення і виконує спеціальні функції в економіці
держави і не може розглядатися як сукупність банків,
які її утворюють. Розгляд банківської системи як меха-
нічного об'єднання банків був можливий за часів пла-
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДНОЇ
СИСТЕМИ
S. Khayluk,
Ph. D in economics, Associate Professor, Head of Department of Economic Cybernetics,
Sevastopol Institute of Banking UB NBU

THE ASSESSING OF THE BANKING SECTOR'S EFFICIENCY AS COMPLEX SYSTEM

Мета статті полягає в обгрунтуванні методу оцінки ефективності банківського сектору, що грунтується
на базових положеннях теорії складних систем. Алгоритм визначення рівнів ефективності системи та її
складових частин різного рівня пропонується базувати на структурно-логічних схемах розрахунку ефек-
тивності. Показники ефективності системи в цілому знаходяться на основі показників ефективності еле-
ментних схем і їх комбінацій, що складають схему ефективності об'єкта в цілому. З метою забезпечення
визначеного рівня ефективності банківської системи автором було запропоновано метод визначення гра-
ничних значень показників ефективності елементів банківської системи, виходячи з їх важливості для
забезпечення працездатності банківської системи.

У статті розглянуто спрощену трьохелементну структурну схему ефективності банківської системи.
В подальших дослідженнях автором буде розглянуто більш складні схеми, що включають можливості
резервування і враховують час, що відводиться на відновлення ефективності елементів системи після їх
відмови. Використання результатів моделювання дозволить оптимізувати структуру та підвищити ефек-
тивність діяльності банківського сектору України.

The purpose of the article is to justify the method of assessing the banking sector's efficiency, based on the
basic principles of the theory of complex systems. The algorithm of determining the efficiency of the system and
its components at various levels is proposed to basing on structural and logical scheme. The banking system's
efficiency indicators are based on efficiency indexes of element schemes and their combinations that constitute
scheme of efficiency of object as a whole. In order to provide a certain level efficiency of the banking system a
method of determining the limits of efficiency indexes of the banking system elements is proposed by the author
based on their importance to ensure the banking system's efficiency.

A simplified structural three-element diagram of the banking system's efficiency is considered in this paper.
In further studies, the author will consider more complex schemes that include reserving capabilities and take
into account the time spent on recovery the efficiency of system's elements after failure. The results of modeling
could be used to optimize the structure and improve the efficiency of the banking sector of Ukraine.

Ключові слова: банківська система, ефективність, структурно-логічна схема, показники ефективності,
працездатна система.

Key words: banking system, efficiency, structural and logical scheme, performance indicators, operable system.

нової економіки, коли кожен банк системи виконував
заздалегідь визначену функцію і вони не мали єдиної цілі
розвитку. За часів ринкової економіки підхід до розу-
міння функціонування банківської системи змінюється.
Вона стає залежною від економічних, політичних, орга-
нізаційних умов функціонування, що визначають потре-
бу системного впорядкування банківської діяльності і
розвиток банківської системи як складного цілісного
цілеспрямованого організму.
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Банківській системі як складній системі притаманні
циклічна причинність, зворотній зв'язок, непередбачу-
ваність поведінки та суттєві, часто якісні, зміни в сис-
темі внаслідок малих змін в характері зовнішніх дій.
Складність банківської системи визначається й тим, що
вона поєднує в собі елементи детермінованих систем і
систем ймовірнісного типу, що активно взаємодіють між
собою і зовнішнім середовищем. З одного боку, діяль-
ність банків строго регламентується і контролюється
НБУ, а з іншого боку, їх функціонування визначається
безліччю факторів, які з великим ступенем ймовірності
передбачити неможливо.

А отже, адекватна оцінка ефективності функціону-
вання банківського сектору можлива лише за умови роз-
гляду останнього як складної системи, і відповідно, за-
стосуванні при розробленні методів її оцінки теорії
складних систем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Наукові дослідження в напрямку аналізу діяль-

ності банківської системи ведуться як практиками, так
й науковцями всього світу. При цьому зазвичай від
банківської системи вимагають властивостей над-
ійності, стійкості, зокрема фінансової, стабільності
тощо і досить рідко говорять про ефективність банк-
івської системи, хоча, на думку автора, застосування
даного показника в стратегічній перспективі є
найбільш показовим. І хоча наукові напрацювання в
загальній теорії ефективності, рекомендації стосов-
но способів її оцінювання досить значні, проте понят-
тя ефективності банківської системи в цілому, як і
методи її оцінки, залишаються недостатньо розроб-
леними як в теоретичному, так і в методично-практич-
ному аспектах.

ЦІЛІ СТАТТІ
Враховуючи вищезазначене, можна сформулювати

завдання дослідження, що полягає у розробці методу
оцінки ефективності банківської системи в цілому та
визначення граничних значень показників ефективності
її елементів, виходячи з їх важливості для забезпечен-
ня працездатності банківської системи. При цьому під
терміном "працездатності банківської системи" пропо-

нується розуміти можливість банківської системи ефек-
тивно, вчасно та безперервно виконувати свої функції,
зокрема, трансформаційну, стабілізаційну, функцію
створення платіжних засобів і функцію регулювання
грошової маси в обігу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Визначаючи сутність ефективного функціонування

банківської системи, можна говорити про дві її основні
складові: надійність та перспективність [1]. Тобто, з
одного боку, ефективно функціонуюча банківська сис-
тема повинна безперебійно, своєчасно і в повному об-
сязі виконувати покладені на неї функції, інакше кажу-
чи, бути надійною. З іншого боку, ефективна банківсь-
ка система повинна бути перспективною, тобто динамі-
чно розвиватися у напрямку соціально-економічного
розвитку країни, забезпечуючи довготривалість свого
функціонування.

Алгоритм визначення забезпечення ефективності
системи можна відобразити у вигляді так званої струк-
турно-логічної схеми розрахунку ефективності (або
скорочено "структурної схеми ефективності") системи
в цілому, а також у вигляді часткових структурно-логі-
чних схем її складових частин різного рівня. Дані струк-
турні схеми ефективності будемо будувати по аналогії
до структурних схем надійності [2], але враховуючи
складову перспективності функціонування системи та
її елементів.

Банківська система є законодавчо визначеною,
чітко структурованою сукупністю фінансових інсти-
тутів, які займаються банківською діяльністю. У ст. 4
Закону України "Про банки і банківську діяльність"
[3] визначено, що банківська система України скла-
дається з Національного банку України та інших
банків, які створені і діють на території України відпо-
відно до положень цього Закону. Структура банківсь-
кої системи України у загальному вигляді представ-
лена на рисунку 1. Таким чином, елементами струк-
турної схеми надійності банківської системи будуть
виступати Національний банк України та сукупність
банків другого рівня. При цьому банки повинні забез-
печувати ефективність свого функціонування та на-
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Рис. 1. Структура банківської системи України
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явність адекватної системи управління ризиками з
метою запобігання виникнення загроз інтересам
вкладників чи інших кредиторів банку. З огляду на це,
елементами банківської системи також доцільно вва-
жати, на нашу думку, небанківські установи, які на-
ділені правом надавати окремі види банківських по-
слуг, банківську інфраструктуру та фонд гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб.

Однак, оскільки банки другого рівня обслуговують
економічних суб'єктів, зокрема юридичних та фізичних
осіб, державні структури, то останні також впливають
значною мірою на ефективність функціонування банкі-
вського сектору, а отже, автором пропонується їх вклю-
чення до структурної схеми ефективності банківської
системи.

Також, варто зазначити, що при побудові структур-
них схем ефективності враховують, що прийнятий по-
рядок зв'язків у функціональних схемах системи не зав-
жди є аналогом послідовності зв'язків для схеми ефек-
тивності. Розглянемо типову елементну структурну схе-
му ефективності банківської системи у найпростішому
випадку (рис. 2), за якої всі її основні структурні еле-
менти з'єднані послідовно. У такому випадку працез-
датність банківської системи буде забезпечуватися без-
відмовною роботою всіх її трьох елементів: НБУ, сукуп-
ності банків другого рівня та сукупності економічних
суб'єктів, що працюють з банками.

Для знаходження показників ефективності системи
в цілому потрібно знаходити показники ефективності
елементних схем і їх комбінацій, що складають схему
ефективності об'єкта в цілому.

Розглянемо отриману схему з трьох послідовно
з'єднаних елементів. Безвідмовна робота трьохелемент-
ної групи за довільний проміжок часу t на встановлено-
му режимі є складною подією. Складна тому, що скла-
дається з трьох незалежних подій, які проходять одно-
часно: безвідмовної роботи за час t одного елемента сис-
теми (в нашому випадку, НБУ), другого елемента систе-
ми (сукупність банків другого рівня) та третього елемен-
та (сукупності економічних суб'єктів). Події відбуваються
одночасно, але будемо вважати, що поміж собою вони
незалежні, і в такому випадкові кажуть, що в просторі
часу t всі події суміщені, вони перетинаються.

При таких подіях ймовірність безвідмовної робо-
ти системи з трьох послідовно з'єднаних елементів до-

рівнює добутку ймовірностей їх безвідмовної робо-
ти:

P(t) = P
1
(t).P

2
(t).P

3
(t) (1).

Відповідно ймовірність відмови цієї системи:
(2).

Тоді щільність розподілу наробітку трьохелемент-
ної системи до першої відмови можна розрахувати як

(3),

а інтенсивність відмов:

(4).

Середня наробітку до відмови (математичне очіку-
вання наробітку до відмови) дозволяє розрахувати час,
який має регулюючий орган на попередження та усу-
нення загрози відмови системи, і який складає:

(5).

Оскільки банківська система є складною системи,
для якої імовірності відмов всіх її структурних елементів

набагато менша за одиницю , то для розрахун-
ку імовірності безвідмовної роботи системи можна ско-
ристатись також формулами такого вигляду:

(6),

(7),
де n — кількість елементів в системі (для розгляну-

тої схеми n=3);
q

i
(t) — ймовірність відмови і-го елемента;

.

Формули (1) — (7) справедливі для будь-яких законів
розподілу відмов. З формул видно, що ефективність си-
стеми послідовно з'єднаних елементів завжди менша
ефективності окремих складових частин, а тому для ви-

Рис. 2. Типова елементна структурна схема ефективності банківської системи
де НБУ — Національний банк України;

КБ
k
 — комерційний банк ( );

ФО
m

 — фізична особа ( );

ЮО
l
 — юридична особа ( ).
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сокої ефективності такої системи потрібно мати наба-
гато ефективніші її складові частини.

Для оцінки вкладу окремих елементів системи в його
загальну ефективність у цілому використаємо ко-
ефіцієнт вагомості, під яким будемо розуміти число
к

В
 ≤ 1. При к

В
 = 1 відмова елемента веде до відмови сис-

теми (зупинки функціонування банківської системи чи
припинення виконання нею своїх функцій на задовіль-
ному рівні). Віднесемо дані елементи до першої групи.

При к
В
 <1 відмова елемента не викликає відмови сис-

теми, але обмежує його можливості по рівню працездат-
ності. Із рисунка 2 видно, що загальна схема складається
з елементних схем. При цьому складові другого і третьо-
го елементів схеми з'єднані паралельно, а отже, відмова
складової частини елемента може не бути ще відмовою
елемента та системи в цілому. Тому коефіцієнт вагомості
к

В
 <1 є характерним для більшості складових частин дру-

гого та третього елементів системи. Рівень працездат-
ності будемо оцінювати за рівнем ефективності та рівнем
своєчасності виконання своїх функцій банківською сис-
темою. Віднесемо дані елементи до другої групи.

Якщо m
ij
 (%) — відсоток зниження рівня працездат-

ності системи у результаті відмови j-тої складової час-
тини елемента системи і (і=2 або і=3), то значення ко-
ефіцієнта вагомості розрахуємо як

(8).

Позначимо символом Q
0
(t) граничне значення ймо-

вірності відмов елементів, для яких коефіцієнт вагомості
к

в
 = 1. Відповідно позначимо, що P

0
(t) = 1 - Q

0
(t) гра-

ничні значення ймовірності безвідмовної роботи для
елемента з першої групи.

Для елементів другої групи граничні значення ймо-
вірності безвідмовної роботи можуть бути менш жор-
сткими, тобто для них допустимо мати більші межові

значення ймовірностей відмов, а саме , які
пропонується розрахувати за формулою:

(9).

Імовірність безвідмовної роботи елементів другої
групи повинна бути найменшого значення, що знахо-
диться з формули (10):

(10).

При наявності "m" елементів першої групи і (n — m )
елементів другої групи з урахуванням рівняння (10)
рівняння (1) після перетворень приймає такий вигляд:

(11).

У рівнянні (11) невідомою величиною, яку треба ви-
рахувати, є граничне значення ймовірності безвідмов-
ної роботи елемента першої групи Р

о
(t). Р(t)

н
 — нор-

мативне граничне значення ймовірності безвідмовної
роботи системи в цілому. Для розв'язання рівняння (11)
пропонується задатись кількома (три і більш) значен-
нями показника [P

0
(t)]

x
 і знайти кілька значень правої

половини рівняння (11), яке позначимо А. По одержа-
них значеннях величини А будується графік функції
А = f[P

0
(t)]. Далі по [А = Р(t)] знаходиться граничне

значення ймовірності безвідмовної роботи Р
о
(t) еле-

ментів першої групи. Після чого через коефіцієнти ва-

гомості кj знаходяться граничні значення ймовірності
безвідмовної роботи елементів другої групи. Одержані
значення ймовірностей будуть відповідати гамма-про-
центним ресурсам кожного з елементів.

З рівняння (11) можемо зробити висновок, що зі
збільшенням числа елементів в системі, їх ефек-
тивність повинна також збільшуватися, щоб забезпе-
чити високу ефективність системи в цілому. Врахову-
ючи ж значну інституціональну насиченість країни
банками і постійно зростаючу клієнтську базу, необ-
хідним стає перехід від побудови структури банківсь-
кої системи за принципом звичайного послідовного
з'єднання її елементів до схеми із забезпеченням їх
резервування. Отримані результати дозволяють об-
грунтовувати розвиток існуючих та впровадження
нових елементів такого резервування, до яких можна
віднести Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
санаційний банк тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Банківську систему необхідно розглядати як вели-
ку динамічну цілеспрямовану відкриту систему, яка ха-
рактеризується наявністю значної кількості елементів,
що виконують різні функції і мають багаторівневу
ієрархічну структуру. Тоді оцінку її ефективності мож-
на проводити методами, що грунтуються на теорії
складних систем. В даній роботі автором розглянуто
спрощену елементну структурну схему ефективності
банківської системи. В подальших дослідженнях буде
розглянуто більш складні схеми, що включають мож-
ливості навантаженого та ненавантаженого резерву-
вання, і введено поняття часу, що відводиться на
відновлення ефективності елементів системи після їх
відмови.
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Актуальність даної теми полягає в тому, що вона
дозволяє розібратися з проблемою розвитку комерцій-
них банків як складовою фінансової системи України
та її економічного зростання взагалі. Адже саме через
фінансову систему здійснюється процес акумуляції
фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх
найефективніше і раціональне використання. Звідси
походить провідна роль таких фінансових інститутів у
суспільстві як комерційні банки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний внесок у розробку питань теорії і практи-

ки функціонування банківської системи здійснили за-
рубіжні вчені: Дж.М. Кейнс, Й. Шумпетер, А. Пігу,
Дж. Герлі, Е. Коен, Е. Шоу, М. Фрідмен, Ф. Мишкін, П. Роуз,
Дж. Сінкі, А. Грязнова, Е. Жуков, В. Колесніков, Л. Кра-
савіна, О. Лаврушин, Ю.А. Львов. Означеній тематиці
присвячено праці вітчизняних вчених-економістів, зок-
рема О. Барановського, О. Васюренка, А. Гальчинсько-
го, О. Дзюблюка, Б. Івасіва, Г. Карчевої, О. Кірєєва,
В. Кротюка, В. Лисицького, І. Лютого, Б. Луціва, В. Міщен-
ка, А. Мороза, Л. Примостки, М. Пуховкіної, М. Савлу-
ка, В. Суторміної, Р. Тиркала, С. Циганова. Не зменшу-
ючи значимості наукових напрацювань в рамках загаль-
ної теорії банківської системи, досліджень стосовно
зарубіжних банків, окремих проблем функціонування
вітчизняної банківської системи, зокрема її платоспро-
можності та ліквідності, слід все ж констатувати, що
залишається недостатньо вивченою проблема ролі дер-
жави в розвитку банківської системи України. В умовах
трансформацій, які відбуваються в країні, вони потре-
бують глибшого розроблення як у теоретичному, так і в
методично-практичному аспектах.
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Основним завданням, що вирішується у статті є те-
оретичне осмислення та визначення ролі держави в роз-
витку банківської системи України та механізму взає-
модії держави та банківських установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Втручання держави у функціонування банківської

системи України за останні 20 років то посилювало-
ся, то слабшало. Так, на початковому етапі трансфор-
мації політико-економічної системи, держава прак-
тично усунулася від управління банківською систе-
мою. Для цього періоду характерний ліберальний
підхід до організації банківської справи та його по-
вна комерціалізація. Банки виникали в масовому по-
рядку і законодавчих або адміністративних перешкод
для стрімкого зростання їх числа не було. Власний
капітал банків був мізерно малий, набір банківських
послуг обмежений, персонал професійно слабо навче-
ний, як правило, у новостворених банків була відсут-
ня мережа філій. Вплив держави було зведено до
мінімуму. Панував принцип "саморегулювання" бан-
ківської системи, який привів до масового банкрут-
ства банків [1].

Наступним етапом, який виник на хвилі банкрутств
і втрати заощаджень вкладників, можна вважати період
з середини 1990-х рр., значно посилився контроль за
валютними операціями. Були введені жорсткі обмежен-
ня на рух капіталу, і якщо до 1992 р. для переказу будь-
якої суми іноземної валюти через банківську систему
країни не було потрібно практично жодних підтверд-
жуючих документів, то з цього періоду був введений
досить строгий контроль. Роль наглядових функцій НБУ
багаторазово посилилася. Політика держави була на-
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цілена на відтворення ряду елементів державного уп-
равління банківською системою.

Цей період посилення ролі державного впливу на
економіку через банківську систему дозволив "окрес-
лити контури" дворівневої банківської системи (що
сформувалася в країні), розставити акценти і виділити
напрями її подальшого розвитку [3].

Третій період державного впливу на банківську си-
стему (з 2000 р.) характеризується валютною лібералі-
зацією і несуттєвими обмеженнями з вивезення капіта-
лу за кордон. При цьому роль НБУ посилюється: ліцен-
зування, нагляд і контроль за діяльністю комерційних
банків залишаються всеосяжними. Необхідно відзначи-
ти, що НБУ у даному випадку розглядається як регуля-
тор в руках держави.

Однак багатоаспектність проблеми здійснення дер-
жавного впливу на банківську систему залишає безліч
неузгоджених і не вирішених до кінця питань.

До їх числа відноситься проблема взаємодії банк-
івської системи з державною владою. Держава праг-
не всебічно контролювати банківську систему, засто-
совуючи принципи адміністративно-командного уп-
равління і як би ігноруючи проголошений ним же рин-
ковий шлях розвитку економіки. Комерційні банки,
розуміючи переваги ринкових регуляторів і вже в до-
статній мірі оволодівши ними, прагнуть, зберегти па-
ритет з державною владою, не порушивши банківсь-
кого права, все ж таки забезпечити максимальний
прибуток.

Позиція держави зрозуміла: вона прагне розвивати
всі галузі економіки, охороняти і захищати політичні та
економічні інтереси країни. У банків дещо інші цілі і зав-
дання. Безумовно, банківське співтовариство зацікавле-
не в розвитку економіки, захисту своїх інтересів на
міжнародному ринку, а це неможливо без потужного
розвиненої економічно держави, але все ж певна недо-
мовленість існує [1].

Антимонопольна політика, яку намагається прово-
дити держава, і розвиток конкуренції також вступають
у протиріччя. З одного боку, бажання держави збалан-
сувати, рознести економічні ризики, не впасти в еконо-
мічну залежність від однієї банківської групи або де-
кількох окремих великих комерційних банків, з іншого
— бажання великих банків зміцнитися на ринку, увійти
до числа найбільших банків світу, стати повноправними
гравцями на валютних і фінансових світових ринках, а
без поглинання і злиття, тобто без мегаукрупнення, це
неможливо.

Ще однією невирішеною проблемою є протиріччя
між зобов'язанням банків зберігати комерційну (та
банківську) таємницю і боротьбою держави з легалі-
зацією доходів, отриманих незаконним шляхом. Тут
відбувається пряме зіткнення не тільки бізнес-інте-
ресів, а й виникає правова неузгодженість. Банк, який
перестав зберігати таємницю вкладу, певною мірою
стає порушником банківської традиції, всесвітньо виз-
наної практики, і програє в боротьбі за клієнтів. У свою
чергу, держава змушена вимагати від банків надання
запитуваної про клієнтів інформації, бо держава, що
не підтримує прагнення світової спільноти боротися з
"брудними" доходами втрачає свій престиж на світовій
арені [2].

Держава проводить політику лібералізації валютно-
го законодавства, але продовжує здійснювати контроль
за вивезенням капіталу. Держава стимулює внутрішні і
не висуває заборони на зовнішнє інвестування і в той
же час встановлює певні обмеження на рух капіталу.
Однак слід зазначити, що проблема з вивезенням капі-
талу не є проблемою тільки банківського сектора, бо за-
борон на вивіз "легального" капіталу немає, проблема
полягає в тому, що в економіці країни бере участь
"сірий" капітал і його вивіз утруднений. Банківська сис-
тема, прагнучи зберегти клієнтів, мимоволі втягнута в
процес переказу "сірих" капіталів за кордон. Але це не

проблема банківського сектора, це проблема, яку має
вирішувати держава.

Структура банківської системи, що склалася до те-
перішнього часу в України, свідчить про постійне зро-
стання числа банків, контрольованих державою, і, не-
зважаючи на їх невелику кількість по відношенню до
середніх і дрібних банків, їх частка в сукупному капі-
талі банківського сектору становить 40,8%. Жодна з
банківських груп, представлених в банківському сек-
торі України, не має домінуючої частки у сукупному
банківському капіталі. Тому сьогодні можна говорити
про те, що держава робить спроби удосконалення бан-
ківської системи і якоїсь її "плавної" трансформації.
Воно створює державні банки певної спрямованості і
таким чином формує як би альтернативу комерційним
банкам.

Ще одна особливість розвитку банківської системи
країни полягає в її нерівномірному розподілі по тери-
торії країни. При проведенні кластеризації банківсько-
го сектора НБУ виділяє чотири групи банків, що мають
схожі ознаки, а саме: за критеріями капіталу, об'ємни-
ми показниками діяльності банку, регіональної розга-
луженості. На думку ряду економістів, це об'єктивний і
закономірний процес. На нашу думку, складова разга-
лудженості банківської установи, обсяги її операцій та
масштаб є однією з ключових характеристик банківсь-
кої установи. Враховуючи розміри нашої країни, регіо-
нальні особливості бізнесу, недостатня увага до наро-
щування масштабу діяльності може призвести до сер-
йозних прорахунків у напрямку кредитних потоків на
розвиток регіонів. Використання невеликих (регіональ-
них) банків у ролі відомих і цілком залежних від круп-
них банків є нераціональним і виступатиме гальмом еко-
номічного розвитку.

Ще однією проблемою розвитку банківського сек-
тора в України є проблема слабкості та обмеженості
банківської інфраструктури і, отже, недоступності
банківських продуктів. У глибинці багатьох регіонів
України кількість банківських установ обмежена. Вза-
галі в регіонах головних офісів банків практично
немає. Ця ситуація не дозволяє охопити все населен-
ня країни банківськими послугами. Наприклад, звич-
на і така буденна річ у всіх країнах Європи, як плас-
тикова карта у ряді регіонів України поза обласними
центрами є дивовижним предметом, нею неможливо
не тільки розплатитися в торгівельній мережі, але і
отримати за її допомогою готівкові кошти через
відсутність банкоматів. Та й у великих фінансових
центрах розрахунок пластиковими картами не набув
масового характеру: за статистичними даними, тільки
37% населення Києва розраховуються, використову-
ючи пластикові карти.

Інший приклад — настільки поширений зараз у ве-
ликих містах країни споживчий кредит не є повсяк-
денною банківською послугою. На сьогодні стратегі-
чна потреба економіки виражається в необхідності
широкого розповсюдження і отримання якісних і до-
ступних у всіх регіонах України банківських про-
дуктів. Перекіс у розвитку та поширенні банківських
установ по території країни є однією з причин недо-
фінансування регіональної промисловості, а це, у
свою чергу, породжує нестачу робочих місць, низь-
кий рівень життя і зростання соціальної відстороне-
ності населення, зниження освітнього рівня, деграда-
цію. Ця ситуація не може не турбувати державу, бо
закладає проблеми в майбутньому, так як розвиток,
наприклад, нанотехнологій не може здійснюватися в
одному-двох містах країни, якщо, звичайно, не виз-
начити їх статус як держав у державі.

Сьогодні в України, на наш погляд, існує загроза
скупки українських банків іноземними банками. Може
бути, це не стільки загроза національній безпеці, хоча,
безсумнівно, враховувати уроки історії необхідно, на-
скільки загроза втрати національної банківської куль-
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тури, носіями якої є великі комерційні банки України.
Практика скупки банків і банківських брендів широко
використовувалася в Польщі, Чехії та ряді інших євро-
пейських країн постсоціалістичного шляху розвитку
перед початком масового приходу іноземних банків в
банківські системи цих країн. Враховуючи зобов'язан-
ня України перед СОТ, слід розуміти, що допустити на
свій банківський ринок до 50% іноземних банків озна-
чає серйозні зміни в структурі банківської системи краї-
ни, а безперервні трансформації не поліпшують роботу
будь-якої системи. Очевидно, що чим довше система
працює в незмінному стані, тим вона стійкіше до впливів.
Це повною мірою відноситься і до банківської системи
України. На наш погляд, слід створити транснаціональні
банки на базі банків, контрольованих державою, з ме-
тою збереження та розвитку національної банківської
культури.

У сьогоднішній банківській системі України пере-
важають, на наш погляд, такі основні тенденції роз-
витку. Перша тенденція полягає в посиленні кількості
та ролі банків, контрольованих державою. Вони актив-
но конкурують з комерційними банками і проводять
політику "освоєння" регіонів, відкриваючи там свої
філії і представництва. Конкурувати з ними зможуть
тільки банки, контрольовані іноземним капіталом, і
великі комерційні банки. Це дозволяє припустити, що
в найближчі 5—10 років на українському банківсько-
му ринку будуть представлені банки, контрольовані
державою, вони будуть займати певну нішу і їх число
не тільки не скоротиться, але буде мати стійку тенден-
цію до зростання.

Проте можливий і інший шлях розвитку. Число
банків з державною участю буде відносно невелике, але
їх власний капітал буде становити більше 50% від су-
купного капіталу банківського сектора. Ці банки будуть
курирувати всі державні проекти і галузі економіки, від
яких залежить економічна і політична незалежність
країни.

Прихід іноземних банків — неминуча і об'єктивна
реальність. Навіть якщо не враховувати процес глоба-
лізації та прагнення східного іноземного капіталу бра-
ти участь на нашому фінансовому ринку. Сьогодні власні
капітали банків цих країн не на стільки значні і конку-
рентоспроможні. Але, враховуючи наявність природних
ресурсів у середньоазіатських країнах і їх швидкі темпи
розвитку, і стійке зростання ВВП, можна припустити,
що через незначний період часу банківський капітал
навіть східних країн складе конкуренцію українським
середнім і малим банкам.

ВИСНОВОК
Тому, на наш погляд, державі слід усіляко сприяти

зміцненню становища українських малих і середніх
банків у регіонах. Використовуючи їх знання регіональ-
ної специфіки, держава може сприяти формуванню бан-
ківської мережі спеціалізованих банків, наприклад
банків, що займаються обслуговуванням дрібних і се-
редніх фермерських господарств, малих і середніх ви-
робників. Це сприятиме не тільки розвитку банківської
системи у віддалених регіонах, а й розвитку промисло-
вості, а отже, створенню робочих місць, зростанню доб-
робуту населення.

Сьогодні Україна прагне повернути свої позиції у
світі, стати "рівною серед рівних" і зайняти належне їй
по праву місце серед економічно розвинених країн. Ці
прагнення можуть стати реальністю, тільки якщо бан-
ківська система країни буде сучасною, конкурентосп-
роможною, інтегрованої у світову банківську систему.
У зв'язку з цим перед державою і банківським співто-
вариством стоїть завдання розвивати українську бан-
ківську систему відповідно до вимог сьогоднішнього
часу.

Успіху можна досягти лише тоді, коли банківська
політика зорієнтована на певні цінності, які немину-

че сприяють досягненню бажаного. Можливо вони не
піддаються кількісному виміру, однак позитивно
відбиваються на результатах діяльності комерційно-
го банку. У світовій практиці комплексному плануван-
ню та аналітичній роботі приділяється велика увага.
Значним багажем в цій області володіють і вітчизняні
експертні науки. Існують всі необхідні передумови
для їх більш широкого застосування українськими
банками.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Початок ХХІ ст. характеризується динамічним роз-

витком глобалізаційних процесів у світі. Глобалізація
супроводжувалася стійким економічним зростанням
протягом цілого покоління, вона об'єднала і видозмі-
нила світ, при цьому зробивши його значно більш взає-
мопов'язаним і взаємозалежним. Незважаючи на пози-
тивні досягнення країн від процесів світового об'єднан-
ня, можемо відзначити і негативні явища, так розподіл
вигід від глобалізації відбувається нерівномірно:
меншість світової спільноти користується невідповідно
більшою часткою її плодів. У даний час глобальна по-
літико-фінансова система проходить черговий етап кар-
динальних змін і трансформацій, характерною ознакою
яких є геополітичне "перезавантаження", на міжна-
родній арені складається нова розстановка сил.

З виникненням нових країн-лідерів, баланс економ-
ічного впливу між країнами змінюється, відбувається
посилення економічної нерівності також і всередині
країн. Серед ризиків, пов'язаних з глобалізацією, що
мають високий ступінь впливу на розвиток як світової
економіки, так і національних економік виділяють два
основних:

— економічна нерівність;
— збої глобального управління.
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CORRUPT IMPACTS IN THE NATIONAL ECONOMY: REASONS FOR APPEARANCE
AND CONSEQUENCES

У статті проведено комплексне дослідження причин виникнення корупції в національній економіці.
Визначені основні наслідки корупційних проявів та їх взаємодія у різних поєднаннях і напрямках. Дове-
дено, що поєднання корупційних впливів призводять, завдяки синергетичного ефекту, до посилення їх
негативного впливу і розкручення спіралі корупції в економіці України, виходячи з цього, з метою зни-
ження рівня розповсюдження корупції і розміру шкоди від неї, запропоновано заходи комплексної анти-
корупційної політиці.

The complex investigation of the reasons for corruption appearance in the national economy has been done
in the article. The main consequences of the corruption impacts and their interrelationship in different
combinations and directions have been determined. It has been proved that due to synergetic effect the
combination of the corruption signs leads to the intensification of their negative impact and detwisting of the
spiral of the corruption in the economy of Ukraine, based on this for the reduction of the corruption spreading
and the size of its damage, the measures of the complex anti-corruption policy have been suggested.

Ключові слова: корупція, економіка, державне управління, національна безпека, економічні реформи.
Key words: corruption, economy, state administration, national security, economic reforms.

Одним з основних факторів, що призводить до еко-
номічної нерівності, на думку міжнародних експертів, є
корупція. Корупція як явище відоме людству вже почи-
наючи з історії стародавнього Єгипту, античної Греції,
Римської імперії та багатьох інших стародавніх і серед-
ньовічних держав. Її негативні наслідки продовжують
відчувати на собі і жителі країн сучасного світу на всіх
без винятку континентах земної кулі.

В останні роки боротьбі з корупцією в світовому
співтоваристві приділяється все більше уваги, оскільки
посилюється її руйнівний вплив на всі сфери життєді-
яльності держав і суспільств багатьох країн світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ;
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Вагомий внесок у дослідження корупційної пробле-

матиці (генезису, морфології, механізму протидії) зро-
били такі зарубіжні вчені, як С. Алатас [1], С.Ю. Бар-
сукова [4], Г. Бродман [5], Р. Вишни [18], М. Левін [11],
Н. Першин [13], Ф. Риканатини [5], С. Рос-Акерман [16],
Г. Сатаров [11], А. Хайденхаймер [20], А. Шлейфер [18]
та багато інших.

Переважна більшість праць, в яких досліджуються
питання корупції в Україні, проводилися в галузі пра-
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ва, особливої уваги заслуговують наукові здобутки на-
ступних авторів: Л. Аркуші "Основи виявлення та розс-
лідування легалізації доходів, одержаних у результаті
організованої злочинної діяльності" [2], Р. Тучак "Ад-
міністративно-правові засади боротьби з корупцією"
[19], С. Рогульського "Адміністративно-правові заходи
борьтьби з корупцією в Україні" [15], О. Ковітіді "Інсти-
тут співучасті у кримінальному праві України" [9]. Знач-
ний внесок у дослідження корупції як соціально-по-
літичного феномену зробив вчений-політолог Є. Невмер-
жицький [12]. Вплив корупції на соціально-економічні
реформи вивчає А. Длугопольский [7]. В галузі держав-
ного управління дослідженню корупції присвячені ро-
боти Т. Попченко "Розвиток державно-управлінських
механізмів протидії виникненню корупції у сфері охо-
рони здоров'я в Україні" [14] та С. Серьогіна "Механіз-
ми попередження та протидії корупції в органах публі-
чної влади України" [17]; корупція як складова загрози
національної безпеці вивчається в роботі А. Баланди
"Соціальні детермінанти національної безпеки України:
теорія, методологія, практика" [3]. Проте питання, при-
свячене комплексному дослідженню корупції як систем-
ному явищу, залишається гостро дискусійним і недо-
статньо дослідженим. У зв'язку з тим, що корупційні
злочини постійно змінюють форми проявів, мають ви-
сокий ступень латентності, складні у виявлені, а нега-
тивні економічні наслідки корупції проявляються в вик-
ривленні економічного і фінансового середовища, дес-
табілізації соціально-політичного стану, виникає не-
обхідність у постійному моніторингу корупційної ситу-
ації, вивчення причин виникнення корупційних проявів
та наслідків від їх впливу, розгляду корупції як систем-
ного явища і розробці єдиної моделі антикорупційних
заходів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Провести системне дослідження причин виникнен-

ня корупційних проявів, проаналізувати наслідки коруп-
ційних впливів у сучасній національній економіці, об-
грунтувати, з урахуванням визначеного, системи анти-
корупційних заходів, які сприятимуть подоланню ко-
рупції як явища.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зарубіжні аналітики вважають, що корупція стала

однією з основних перешкод на шляху реалізації еко-
номічних реформ у багатьох країнах СНД [5, 18]. Опи-
тування Європейського банку реконструкції та розвит-
ку (ЄБРР ) виявило, що корупція в країнах СНД набула
більшого поширення, ніж у багатьох інших регіонах
світу. Президент Світового банку Дж. Вулфенсон
відмітив, що в країнах СНД після закінчення "холодної
війни" корупція стала головним гальмом на шляху їх
демократичного розвитку [10].

Україна в цьому відношенні не є винятком. Коруп-
цією, в тій чи іншій мірі на даний час, уражені практич-
но всі сфери життєдіяльності. Втрати національної еко-
номіки від корупційних проявів у 2012 році становили,
за даними Міністерства юстиції України: 1,191 млрд гри-
вень за адміністративними правопорушеннями та 577,8
млн гривень за кримінальними корупційними правопо-
рушеннями. Необхідно зауважити, що половина закін-
чених провадженням корупційних справ пов'язана з
одержанням хабарів (890) [8].

В Україні корупція набула широкого поширення в
силу ряду причин як об'єктивного, так і суб'єктивного
характеру. До їх числа можемо віднести негативну спад-
щину минулого, яка не подолана до кінця і в роки неза-
лежності, зокрема непідконтрольність влади суспіль-
ству, традиції хабарництва. На стан корупції в Україні
позначилася і загальносвітова тенденція, яка полягає в
тому, що вона завжди різко зростає в періоди корінних
змін [5, 10, 11]. Голова центру ОБСЄ в Бішкеку посол
М. Мюллер з цього приводу говорив: "Проблема ко-

рупції набула міжнародних масштабів, транснаціональ-
ного характеру. Вона існує в багатьох країнах, незалеж-
но від політичного устрою, рівня економічного розвит-
ку. Хіба, що в державах перехідного періоду проблема
ця болючіше, гостріше, важче з-за того, що корупція
гальмує просування реформ, свинцевої гирею висне на
шиї підприємців та інвесторів, породжує бідність, є за-
грозою стабільності" [10, с. 6]. Ще одним загальним фак-
тором зростання рівня корупції під час економічної
трансформації стала стратегія Вашингтонського кон-
сенсусу, яку критикують за список конкретних інсти-
туційних заходів, спрямованих на лібералізацію еконо-
міки і фінансове оздоровлення, без врахування особли-
востей національних економік. Справа ні в конкретних
заходах, а в способах створення нових інститутів або
трансформації старих: копіювання формальних інсти-
тутів не забезпечує їх життєздатність, навпаки, пород-
жує нові форми корупції. Новостворені формальні фор-
ми вступають у протиріччя з існуючими неформальни-
ми нормами і практиками, що призводить до неефектив-
ності трансплантіруємих інститутів, а останнє, в свою
чергу, визиває корупцію [11].

Проведення стрімкої лібералізації економічних
відносин, на нашу думку, також сприяло широкомасш-
табному виникненню і розповсюдженню корупції в но-
ворозбудованій економіці. Міжнародними вченими-ек-
спертами стверджується, що реформи, які спрямовані
на лібералізацію цін є потужним інструментом прибор-
кання корупції та інших зловживань, в зв'язку з тим, що
такі реформи припускають зменшення свавілля і пере-
косів під час перерозподілу суспільних ресурсів, а та-
кож сприяють підвищенню ефективності. Разом с тим,
недостатньо обмірковані і неадекватно реалізовані за-
ходи в сфері цінової лібералізації можуть призвести до
появи додаткових стимулів виникнення корупції [5]. Як
бачимо, наслідки проведених українських реформ є
тому підтвердженням. Процеси формування базису на-
ціональної економіки після оголошення незалежності
проводилися шляхом стрімкої лібералізації цін і вироб-
ництва. Але при цьому, до уваги не бралися такі нега-
тивні чинники, як прогалини у законодавстві; високий
рівень інфляції, що стимулював короткочасні бізнес-
стратегії; нерозвиненість та слабкість банківської сис-
теми. В зв'язку з відсутністю ефективного механізму
контролю і захисту з боку держави та громадських
об'єднань, широкомасштабна приватизація державної
власності проводилася серед необізнаного населення і
супроводжувалася допуском в економіку тіньового ка-
піталу. Як наслідок, були створені сприятливі умови для
підкупу службовців державного апарату і управління,
та досягнення практично безконтрольного управління
державною власністю.

Можемо визначити, що в Україні за достатньо ко-
роткий час відбувся перехід від планово-адміністратив-
ної економіки до ринкової. Але "шокова терапія" не
тільки не вирішила основних проблем, а скоріше при-
звела до псевдоринку, який руйнує державу зсередини
(табл. 1).

Як бачимо, кожна з характеристик псевдоринку є
як наслідком, так і породженням корупційних зв'язків.

Можемо стверджувати, що Україна — країна з мас-
штабною ендемічною корупцією, в такому стані коруп-
ція з епізодичного відхилення від моральних і юридич-
них правил перетворюється на несучу конструкцію вла-
ди, норму взаємовідносин громадян і держави. В тако-
му критично хворобливому стані практично кожний
негативний наслідок перетворюється на виклик.
Російські вчені М. Левин, Г. Сатаров, досліджуючи на-
слідки корупції в Росії виокремлюють вісім наслідків-
викликів, які можна перенести і на реалії української
економіки [11]:

1. Корупція стає джерелом корупції. Йдеться про
лавиноподібний процес, в якому корупція породжує
корупцію. Відповідно до загальноприйнятого положен-
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ня, корупція є наслідком неефективного управління, де-
фектів або проблем у суспільних відносинах. Масштаб-
на корупція породжує нові дефекти і проблеми, а вони,
у свою чергу, породжують нові різновиди корупції і при-
зводять до експансії вже існуючих її видів. У підсумку
корупція стає головним джерелом проблем для країни
та суспільства.

2. Корупція — гігантська інституційна пастка.
Більшістю у владі і в суспільстві витрати, пов'язані з
подоланням корупції, сприймаються як такі, що істот-
но перевищують поточні витрати від самої корупції.

3. Звикання до корупції. Корупція є неформальною
практикою, яка носить масовий характер. У такій ситу-
ації неформальна практика перетворюється на нефор-
мальну норму, яка засуджується на словах, але є прий-
нятною за фактом застосування, що значно ускладнює
протидію їй.

4. Корупція — загроза національній безпеці. Цю
думку неодноразово висловлювали як міжнародні екс-
перти, так і представники влади. Масштабною коруп-
цією охоплені всі силові та правоохоронні відомства, а
корупція в них еквівалентна їх неефективності. Отже,
неконтрольовано зростають ризики будь-яких інших
загроз.

5. Корупція — загроза громадської безпеки. Існує
еквівалентність корупції та неефективності, зокрема
неефективності контролю за дотриманням стандартів в
різних областях (будівництво , пожежна безпека, дог-
ляд за дітьми і т. п.).

6. Корупція обумовлює деградацію "людського ка-
піталу". Охорона здоров'я та освіта відносяться до чис-
ла найбільш розвинених ринків побутової корупції.
Тому в результаті корупції знижуються тривалість жит-
тя і рівень здоров'я людей, деградує інтелектуальний
капітал. Не менш руйнівно впливає корупція на базові
соціальні відносини, на мораль, що знову ж призводить
до зростання корупції та байдужості до можливих не-
гативних наслідків цього зростання.

7. Корупція руйнує сферу права. Йдеться про базові
правові відносини у суспільстві, без яких його нормаль-
не існування немислимо. Корупція проявляється, зок-
рема у вибірковому застосуванні законів, в результаті
чого формується альтернативна тіньова квазіправова
система, яка співіснує з офіційним правом, спотворюю-
чи і руйнуючи його. З цим наслідком пов'язана інша, ще
більш серйозна: катастрофічно зростаючий розрив між
законами і їх виконанням.

8. Корупція формує аномальну економіку. У такій
економіці перестають діяти фундаментальні економічні
закони. Як приклад, головним джерелом інфляції вит-
рат стає корупція. Причина очевидна, коли хабарі ста-
ють стандартними витратами бізнесу, компенсація цих
витрат закладається в ціну товару, при цьому немож-
ливо знизити інфляцію стандартними методами.

На нашу думку, серед перера-
хованих наслідків-викликів коруп-
ційних проявів, необхідно розгля-
нути окремо зниження конкурен-
тоспроможності країни. Спеціалі-
стами Світового банку доведено,
що корупція істотно зменшує об-
сяги внутрішніх і зовнішніх інвес-
тицій. Розглядаючи корупцію як
своєрідний податок на бізнес вони
вважають, що кожне збільшення
цього податку на один відсоток
скорочує надходження прямих
інвестицій в країну на п'ять
відсотків. У даний час створення
режиму максимально комфортно-
го бізнес-середовища для залучен-
ня інвестицій, у тому числі прямих
іноземних інвестицій стає найваж-
ливішим загальнонаціональним

завданням, вирішення якого впливає на майбутнє украї-
нської економіки.

Розглядаючи перераховані наслідки, необхідно вра-
ховувати, що крім негативного впливу, які вони наносять
економіці і суспільству окремо, вони також взаємодіють
у різних поєднаннях один з одним і завдяки синергетич-
ного ефекту підсилюють один одного, розкручуючи
спіраль корупції. Так, фінансово-економічна слабкість
держави знижує її здатність виконувати соціальні зобо-
в'язання, що призводить до зростання побутової ко-
рупції. Іншим важливим чинником зростання корупції є
неспроможність правових інститутів. Недієздатність за-
конів, що приймаються, породжують і дають можливість
існувати всім перерахованим наслідкам-викликам. Вче-
ними доведено, що саме здатність забезпечувати верхо-
венство права — ключовий фактор, який впливає на рівень
корупції не тільки в перехідних економіках, а й в країнах
із сталою ефективною демократією [6].

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З метою зниження рівня розповсюдження корупції,
зменшення розмірів втрат від руйнівних наслідків коруп-
ційних проявів у національній економіці необхідно про-
водити антикорупційну політику комплексного харак-
теру. Теоретичним базисом якої повинна стати синер-
гетична ідея оптимального поєднання процесів держав-
ного управління та соціальної самоорганізації і управ-
ління. Здійсненню такої політиці будуть сприяти еко-
номічні реформи, які спрямовані на розвиток ринкових
інститутів, посилення роботи органів виконавчої влади
щодо інформаційного супроводження антикорупційної
політиці, залучення науковців та громадськості до роз-
роблення, реалізації та моніторингу ефективності за-
ходів із запобігання корупції, формування негативного
відношення до корупції в суспільстві за допомогою
культурно-просвітницьких заходів. Реалізація даної
системної антикорупційної політики надасть мож-
ливість до подолання відтворення корупції і досягнен-
ня сталого розвитку економіки і суспільства.
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Таблиця 1. Структурні елементи при зміні економіки на ринкову

Джерело: [21].

Псевдоринок Соціально орієнтоване ринкове господарство 

1. Відносини з приводу власності, в яких сила 

переважає над правом 
1. Відносини власності капіталістичного типу 

2. Панування монопольних структур 2. Конкурентний ринок 

3. Відсутність регулювання відтворення 

робочої сили 
3. Регулювання ринку праці 

4. Підприємництво, що орієнтоване на вивіз 

капіталу 

4. Підприємництво, що орієнтоване на розвиток 

національного виробництва 

5. Трансформація виробничої структури 

шляхом технологічної деградації 
5. Інноваційний розвиток виробництва 

6. Свавілля адміністрації в виробничих ланках 6. Соціальне партнерство і «економіка участі» 

7. Корумпований державний апарат на службі 

монопольних напівмафіозних структур 

7. Правова держава, яка проводить сильну 

соціальну політику 

8. Роз’єднане суспільство 8. Громадянське суспільство 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На данный момент исследования, базирующиеся на

статистическом массиве данных за последние 20 лет, по-
зволяют cделать вывод о значительной степени секто-
ральной гармонии экономики Азербайджана в ее совре-
менном состоянии. Однако существует проблема дис-
балансов между потенциальным спросом и потребнос-
тями экономики Азербайджанской Республики, спро-
сом и предложением на рынке подрядных работ. Эти
проблемы могут быть разрешены стратегическим инди-
кативным и директивным планированием на уровне го-
сударства в рамках системы эффективного управления
строительством. Кроме того, в воспроизводственных
процессах сфер экономической деятельности респуб-
лики Азербайджан существуют разнонаправленные
тенденции. Часть из этих сфер объективно склонны к
концентрации предприятий, их укрупнению в рамках
процессов воспроизводства. Отдельные сферы прояв-
ляют склонность к дроблению и созданию индустрии
мелкого и среднего бизнеса. Остальные же — это от-
расли на данный момент гармоничные по структуре и
не имеющие склонности инвестиций к централизации в
крупные проекты. Такая разнонаправленность тенден-
ций создает дополнительные проблемы при совершен-
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ствовании системы управления строительством Азер-
байджана.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономика любого государства и ее потенциал ро-
ста, способность трансформироваться под влиянием
общемировых тенденций и межгосударственного раз-
деления труда, в первую очередь, зависят от состоя-
ния основных фондов и, конечно же, от наличия инве-
стиционных ресурсов, направляемых на воспроизвод-
ственные процессы1. Трансформатором же основных
фондов в процессе воспроизводства выступает строи-
тельство.

Исторически первый бум строительства в Азербай-
джане произошел в XIX в. и тесно связан с развитием в
тот период нефтяной промышленности региона. Дис-
пропорциональность сфер экономической деятельнос-
ти была закреплена в XX в. в рамках союза республик,
объединенных идеей плановой социалистической эко-
номики. Экономика планового периода строилась по
принципу концентрации в каждом регионе одного или
ряда ведущих сегментов экономики и получения осталь-
ных благ в рамках внутрисоюзного обмена.

_________________________________________
1  Воспроизводство основных фондов, находящихся в ведении промышленных предприятий, можно определить как комплекс

ремонтно-реконструктивных мероприятий и строительных работ, имеющих общую направленность действий, а именно: непре-

рывное возобновление и предотвращение преждевременного износа основных фондов в определенной пропорции [2].
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В первую очередь, преодолению данной негативной
ситуации были подчинены все решения вернувшегося к
власти после развала Союза общенационального лиде-
ра азербайджанского народа Гейдара Алиева. Плано-
мерная позитивная политика руководства республики
привела к тому, что уже в 1996 г. начался устойчивый
рост инвестиций в основной капитал: они возросли в
годовом объеме, т.е. государство стало инвестировать
в 2 раза больше, чем годом ранее. В 1997 г. объем инвес-
тиций достиг уровня 1990 г., а к 2012 г. вырос в 27,6 раза
по отношению к 1995 г.

Для совершенствования системы управления разви-
тием строительного комплекса Азербайджанской Рес-
публики нам представляется важным произвести пер-
вичный анализ: во-первых, состояния основных произ-
водственных фондов, инфраструктуры всех сфер эко-
номической деятельности, жилого фонда Азербайд-
жанской Республики, во-вторых, состояния инвести-
ционно-строительного комплекса республики. Данный
двусторонний анализ позволит выявить дисбаланс спро-
са и предложения на рынке подрядных работ, а также
дисбаланс между потенциальным спросом и потребно-
стями экономики страны.

Прежде всего, следует определиться с тем, насколь-
ко разрешена проблема отраслевого дисбаланса. Косвен-
но ответ на данный вопрос может дать соотношение им-
порта и ВВП. В 1994 г. доля импорта в ВВП республики
составляла 79,4%. На конец 2011 года доля импорта
уменьшилась в 3,13 раза и составила 25,4%. Вывод одно-
значно подтверждает значительную степень автономно-
сти экономики государства в современном ее состоянии.
В свою очередь, сказанное выше, позволяет утверждать,
что выявленные ниже тенденции чисты от вклада пробле-
мы ликвидации отраслевой диспропорции экономики.

Проведенный анализ2 позволил сделать ряд выво-
дов:

1. Существует проблема дисбаланса между потен-
циальным спросом и потребностями экономики Азер-
байджанской Республики.

Данный вывод базируется на сравнении степени из-
носа основных фондов, которую можно рассматривать
как потенциальную потребность в инициации воспро-
изводственных процессов с объемами инвестиций в дан-
ную сферу экономической деятельности и, как резуль-
тат этой деятельности, с коэффициентами обновления.

Степень износа основных фондов в сельском хозяй-
стве, лесном хозяйстве и рыбоводстве — 51,1% в 2004 г.
и 54,2% в 2011 г.; в промышленности — соответственно
51,2% и 34,6%; в торговле, ремонте транспортных

средств — 59,8% и 46,6%, строительстве — 66,3% и
44,9%. При этом средний за период коэффициент об-
новления выше всего в промышленности — 4,3% и тор-
говле — 2,1%. Для остальных сфер экономической дея-
тельности он находится на среднем уровне — 1,0% в год.

Объемы инвестиций за 2009—2011 гг. представлены
в таблице 1. Её данные подтверждают вывод об отсут-
ствии у ряда отраслей (торговля, транс-порт, сельское
хозяйство, строительство) платежеспособности для
реализации воспроизводственных процессов, хотя бы
на уровне простого воспроизводства.

Позитивным следует признать тот факт, что в струк-
туре выполненных работ высокий удельный вес (75,4%
в 2011 г.) занимает новое строительство, реконструкция,
расширение, повторное обеспечение техническими
средствами (табл. 2), что говорит о стратегической ори-
ентации воспроизводственных процессов и подтверж-
дает — экономика республики смогла стать гармонич-
ной по структуре, способной обеспечивать все основ-
ные потребности без привлечения импорта.

2. Остается дисбаланс спроса и предложения на
рынке подрядных работ.

Это выражается в том, что потенциальные мощнос-
ти строительных организаций по структуре и размеру
не соответствуют стратегическим целям развития эко-
номики республики.

Удельный вес продукции строительной отрасли в ВВП
республики растет. В 1995 г. он составлял 3,7%, в 2011 г.
он достиг отметки в 8,2%. При этом основная численность
работников в строительстве в 2000 г. составляла 40,7 тыс.
Человек, а в 2011 г. — 78,1 тысяч человек, т.е. выросла за
10 лет в 1,9 раза. Объем же строительно-монтажных ра-
бот за указанный период повысился почти в 11,6 раза. Если
учесть среднегодовую инфляцию (по официальным дан-
ным, она составляет 9,7%), то реальный рост объема ВВП
составил тоже около 100%, т.е. реальная выработка на
одного занятого в строительстве за последние 10 лет не
увеличилась. Особенно негативно такая ситуация выгля-
дит на фоне того, что изношенные основные фонды стро-
ительных организаций Азербайджана за последние 10 лет
обновились на 21% за счет приобретения более совершен-
ного и производительного оборудования.

29 января 2011 г. в Давосе президент Азербайджана
Ильхам Алиев отметил: "…каждая страна, в особеннос-
ти страна, переживающая переходный период, должна
использовать все ресурсы и природные богатства, что-
бы построить сильную экономку. Это было нашей це-
лью и политикой. Привлечение в нефтегазовый сектор
многомиллиардных крупных инвестиций помогает нам

_________________________________________
2 Сам подробный анализ по структуре во многом повторяет данные официальной статистики и остается за рамками данной

статьи.

Таблица 1. Количество разрешений на строительство и объем ввода основных производственных фондов
за 2009—2011 гг.*

* Составлено автором.

 

Количество 

разрешений, 

всего 

Объем ввода 

ОПФ 

Количество 

разрешений, 

всего 

Объем ввода 

ОПФ 

Количество 

разрешений, 

всего 

Объем ввода 

ОПФ 

 
2009, 

ед. 

2009, 

в % 

2009, 

тыс. манат 

2009, 

в % 

2010, 

ед. 

2010, 

в % 

2010, 

тыс. манат 

2010, 

в % 

2011, 

ед. 

2011 

в % 

2011, 

тыс. манат 

2011, 

в % 

Всего по экономике 1 780 100 6 032 292,80 100 1 928  100 5 961 335,80  100 1 877  100 10 624 111,80 100 

В том числе по отраслям экономики: 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство и 

рыбоводство 

12 0,6 120 241,50 2 4 0,2 111 051,60 1,9 7 0,4 97 960,90 0,9 

Промышленность 9 0,5 3 401 528,20 56,4 17 0,9 3 250 841,00 54,5 13 0,7 6 997 819,50 65,8 

Торговля; ремонт 

транспортных средств 

603 33,9 212 129,00 3,5 583 30,2 113 083,90 1,9 555 29,5 204 777,90 1,9 

Операции с недвижи-

мым имуществом 

1 097 61,6 749 431,40 12 1 271 65,9 572 032,60 9,6 1 259 67 643 144,60 6 

Из них: строительство 

жилья 

1 081 60,7 532 624,90 9 1 258 65,2 562 807,30 9,4 1 245 66,3 627 358,70 5,9 

Другие отрасли 59 3,4 1 016 377,80 16,9 53 2,8 1 914 326,70 32,1 43 2,4 2 680 408,90 25,4 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201456

диверсифицировать нашу экономи-
ку. Сейчас мы поставили перед со-
бой новую цель. Эта цель — увели-
чить вдвое внутренний валовой про-
дукт, который уже вырос в три раза.
Однако мы хотим увеличить эконо-
мику вдвое, в основном, за счет раз-
вития ненефтяного сектора" [3].

На данный момент строитель-
ство как сфера экономической дея-
тельности не в полной мере способ-
но адекватно реагировать на такие
запросы экономики республики.

3. Существуют разнонаправлен-
ные тенденции в воспроизводствен-
ных процессах сфер экономичес-
кой деятельности республики
Азербайджан.

Вывод основывается на сравне-
нии количества разрешений, выдан-
ных на ведение строительства на
территории страны по отраслям
экономики с вводом основных фон-
дов. Данное сравнение следует производить с учетом
среднего цикла реализации отдельного проекта — 2—3
года (таблица 1).

Действительно, можно выделить 3 группы сфер эко-
номической деятельности:

I — в них доля разрешений значительно меньше доли
объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К таким
сферам следует отнести, в первую очередь, промышлен-
ность (доли отличаются более чем в 100 раз);

II — в них доля разрешений значительно больше
доли объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К та-
ким сферам следует отнести: торговлю, ремонт транс-
портных средств (доли отличаются более чем в 10 раз),
операции с недвижимым имуществом, включая строи-
тельство (доли отличаются более чем в 5 раз).

III — в них доля разрешений порядково равна доли
объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К таким
сферам следует отнести сельское и лесное хозяйство,
рыбоводство (доли отличаются менее чем в 3 раза).

Логичным нам представляется вывод, что для пер-
вой группы характерна склонность к концентрации
предприятий, их укрупнению. Для второй группы тен-
денция обратная: налицо склонность к дроблению и со-
зданию индустрии мелкого и среднего бизнеса. Третья
группа — отрасли на данный момент гармоничные по
структуре и не имеющие склонности инвестиций к цен-
трализации в крупные проекты.

Экономическую сущность данного явления мы
объясним на основе трансакционной теории3 и ее пре-
ломлении к строительству, предложенному в [1]. Чем
меньше трансакционные издержки, тем выше склон-
ность к концентрации (не изменению структуры произ-
водства при наличии инвестиционного притока) — это
основной вывод из работ Р. Коуза.

Поляков В.Г. отмечает: "…различные функциональ-
ные факторы территориальной организации экономи-
ки региона в разной степени влияют на склонность ка-
питала к концентрации. Сама же склонность к концен-
трации основывается на трансакционной теории. Здесь
выгоды могут быть либо на этапе строительства пред-
приятия (вложения инвестиций), либо на этапе функ-
ционирования предприятия. В первом случае трансак-
ции рассматриваются классически как общефирменные

расходы. Во втором случае они будут рассматриваться
с точки зрения потребителя — как полезность от масш-
табов предприятия (физического воплощения инвести-
ций) или от концентрации предприятий одной сферы
экономики в одном месте" [1].

ВЫВОДЫ
Как видно из вышеизложенного, общий вывод за-

ключается в том, что только при удачной стратегичес-
ки ориентированной трансформации системы управле-
ния строительной сферой в Азербайджане возможно
достигнуть заданных руководством страны темпов ро-
ста экономики.
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3 Родоначальник теории трансакций нобелевский лауреат

1991 года в области экономики Рональд Коуз сформулировал по-

стулат, который теперь называют теоремой Коуза: "Если права

собственности четко определены и трансакционные издержки

равны нулю, то аллокация ресурсов (структура производства)

будет оставаться эффективной и неизменной независимо от того,

как распределены права собственности" [4, с. 210].

Таблица 2. Структура работ (услуг), выполненных строительными
предприятиями*

 2009 2010 2011 

Всего – тыс. манат 3 484 924,7 4 531 384,9 6 115 011,1 

удельный вес в общем объеме, % 100,0 100,0 100,0 

в том числе:    

новое строительство, реконструкция, расширение, 
повторное обеспечение техническими средствами – 
тыс. манат 2 414 845,9 3 280 216,2 4 610 449,3 

удельный вес в общем объеме, %% 69,3 72,4 75,4 

капитальное строительство – тыс. манат 647 965,4 823 737,9 1 043 382,2 

удельный вес в общем объеме, %% 18,6 18,2 17,1 

текущий ремонт – тыс. манат 159 419,0 175 840,0 182 650,9 

удельный вес в общем объеме, %% 4,6 3,9 3,0 

другие работы – тыс. манат 262 694,4 251 590,8 278 528,7 

удельный вес в общем объеме, %% 7,5 5,5 4,5 

 

* По данным Госкомстата Азербайджанской Республики.
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Вопросам государственного финансового контроля в
научно-правовой литературе уделялось незначительное
внимание, и он рассматривался, в основном как система
действий государственных контрольных органов, функ-
циональными обязанностями которых является выявле-
ние нарушений в процессе управления государственны-
ми финансовыми ресурсами на стадии рассмотрения, ут-
верждения и исполнения бюджетов, а также разработка
превентивных мероприятий по их предотвращению. При
этом целью такого контроля является обеспечение закон-
ности и эффективности использования государственных
финансовых ресурсов и государственной собственности
[1, 2].
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Как видно, государственный финансовый контроль —
это особый вид контроля за законностью и целесообраз-
ностью действий в области образования, распределения
и использования денежных фондов государства и субъек-
тов местного самоуправления в целях эффективного со-
циально-экономического развития страны и отдельных
регионов. Иными словами, финансовый контроль явля-
ется важнейшим средством обеспечения законности в фи-
нансовой и хозяйственной деятельности государства.

Азербайджанская Республика, как и большинство со-
временных независимых государств, образовавшееся на
постсоветском пространстве, в процессе своей финансо-
во-экономической деятельности и в условиях формиро-
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вания товарно-денежных отношений, изначально прида-
вала важное значение вопросам финансового контроля
не только в масштабах всего государства, но и в деятель-
ности структур, входящих в систему его исполнительных
органов государственной власти, например, Министер-
ство внутренних дел Азербайджанской Республики. Наше
государство исходило и продолжает исходить из той
принципиальной необходимости, что в данных условиях,
существующих в обществе, государство не в состоянии
выполнять свои задачи и функции по управлению обще-
ством и обеспечению его жизнедеятельности, не осуще-
ствляя финансовый контроль и не придерживаясь его
принципов контроля над денежными ресурсами.

С учётом данных обстоятельств и требований, Азер-
байджанская Республика, также как и другие современ-
ные цивилизованные государства, ставила перед собой
такие основные задачи реализации финансового контро-
ля, как например:

а) проверка выполнения финансовых обязательств пе-
ред государством и органами местного самоуправления
организациями и гражданами;

б) проверка правильности использования государ-
ственными и муниципальными предприятиями денежных
ресурсов, находящихся в их хозяйственном ведении или
оперативном управлении;

в) проверка соблюдения правил совершения финан-
совых операций, расчетов и хранения денежных средств;

г) выявлении внутренних резервов производства;
д) устранение и предупреждение нарушений финан-

совой дисциплины и некоторые другие.
Очевидно, что реализация данных задач государ-

ственного финансового контроля была направлена на ук-
репление финансовой дисциплины, которая, как извест-
но, выражает одну из сторон законности в государстве.
Для Азербайджана, как и для других современных госу-
дарств, добившихся политико-экономической независи-
мости, значимость такого рода контроля выражается, в
том, что при его проведении проверяются, во-первых,
соблюдение установленного правопорядка в процессе
финансовой деятельности государственными и обще-
ственными органами, предприятиями, учреждениями,
организациями, гражданами. Во-вторых, экономическая
обоснованность и эффективность осуществляемых дей-
ствий, соответствие их задачам государства. Таким об-
разом, он служит важным способом обеспечения закон-
ности и целесообразности проводимой финансовой дея-
тельности в государстве.

Среди других важных задач осуществления государ-
ственного финансового контроля можно отметить:

а) проверка сохранности эффективности и целевого
использования бюджетных средств бюджетополучателями;

б) экспертиза проектов государственных целевых про-
грамм и контроль за их исполнением;

в) предоставление органам государственной власти
информации о результатах проведенного контроля;

г) обеспечение возврата незаконно использованных
государственных средств и доходов от их использования;

д) проверка своевременности и полноты образования
целевых фондов, и др.

Успешное решение упомянутых задач государствен-
ного финансового контроля зависит от применения и со-
блюдения таких принципов, как плановость, системность,
непрерывность, законность, объективность гласность, эф-
фективность контроля и некоторых других принципов [3,
4].

Вместе с тем, для выполнения этих непростых задач
система государственных контрольных органов должна
быть структурно и методологически единой, функцио-
нально определённой, с чётко прописанными и за-
креплёнными правами, которые охватывали всю совокуп-
ность денежных, бюджетных ресурсов, предназначенных
для национальной экономики. В этом есть особый смысл,
который, на наш взгляд, заключается как в вероятности
исключения излишнего дублирования, параллелизма в
финансово-экономической деятельности, так и в способ-
ности оптимизировать государственные затраты на обес-
печение функционирования контрольных органов, что, в
свою очередь, будет способствовать существенному по-
вышению их эффективности.

Так или иначе, систему органов финансового конт-
роля можно рассматривать как элемент общей структу-
ры контрольных органов государства, выступающая как
важнейшая часть того финансового механизма, с помо-
щью которого государство реализует свою финансовую
политику [5, 6, 7].

Кроме государственного финансового контроля раз-
личают несколько других видов контроля с учётом его
разных целей, оснований и направлений. В зависимости
от времени проведения контроль может быть предвари-
тельным, текущим и последующим, и такие виды контро-
ля свойственны деятельности всех контролирующих ор-
ганов, а именно:

а) предварительный финансовый контроль осуществ-
ляется до совершения операций по образованию, распре-
делению и использованию денежных фондов. Поэтому он
имеет важное значение для предупреждения нарушений
финансовой дисциплины;

б) текущий (оперативный) финансовый контроль —
это контроль, осуществляемый в процессе совершения де-
нежных операций (в ходе выполнения финансовых обя-
зательств перед государством, получения и использова-
ния денежных средств для административно-хозяйствен-
ных расходов и т. д.);

в) последующий финансовый контроль — это конт-
роль, осуществляемый после совершения финансовых
операций (после исполнения доходной и расходной час-
тей бюджета и т. п.). В этом случае определяется состоя-
ние финансовой дисциплины, выявляются ее нарушения,
пути предупреждения и меры по их устранению.

Как самостоятельные виды следует рассматривать
обязательный и инициативный финансовый контроль. На-
пример, обязательный контроль проводится: а) в силу тре-
бований законодательства; б) по решению компетентных
государственных органов.

Возможны и другие основания классификации фи-
нансового контроля [8, 9], в частности, в зависимости от
органов (субъектов), осуществляющих его. В этом случае
выделяется финансовый контроль:

а) президента;
б) представительных органов государственной влас-

ти и местного самоуправления;
в) исполнительных органов власти общей компетен-

ции;
г) ведомственный и внутрихозяйственный;
д) общественный;
е) аудиторский.
Так, ведомственный контроль, осуществляемый ми-

нистерством, ведомством за деятельностью входящих в
их систему учреждений и организаций, имеет много об-
щего с контролем, который производится в системе об-
щественных организаций или религиозных организаций.
Близок к ним и контроль, осуществляемый хозяйствую-
щим субъектом, не входящим в какую-либо систему. Ука-
занный контроль целесообразно обозначить как внутрен-
ний или внутрисистемный.

Представляется необходимым в условиях развития
местного самоуправления выделить в качестве само-
стоятельного вида финансового контроля контроль, осу-
ществляемый представительными и исполнительными
органами местного самоуправления.

В Азербайджане, как и в других странах, государ-
ственный финансовый контроль осуществляется, главным
образом, органами законодательной власти, органами ис-
полнительной власти, в том числе специально созданны-
ми органами исполнительной власти.

Большое значение для развития государственного фи-
нансового контроля имеет Указ Президента Азербайд-
жанской Республики (от 09 февраля 2009 г. — № 48) "О
мерах по усовершенствованию деятельности Министер-
ства финансов Азербайджанской Республики".

Согласно данному Указу, в целях обеспечения госу-
дарственного контроля и регулирования в сферах управ-
ления средствами государственного бюджета и государ-
ственным долгом, государственного казначейства, госу-
дарственной финансовой, страховой деятельности, орга-
низации и ведения бухгалтерского учета в Азербайджан-
ской Республике было предусмотрено не только созда-
ние соответствующих структур (служб) по осуществле-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

59www.economy.in.ua

нию финансового контроля и государственного страхо-
вого надзора, но и утверждено "Положение о Службе го-
сударственного финансового контроля Министерства фи-
нансов Азербайджанской Республики".

Данный нормативно-правовой акт (в Приложении №
5 к упомянутому Указу) содержит положения, соответ-
ствующие современными требованиями, служит как ин-
тересам усовершенствования работы Министерства фи-
нансов Азербайджанской Республики, так и имеющий
принципиальное значение для осуществления финансо-
вой политики государства.

Документ даёт определение Службе государственно-
го финансового контроля Министерства финансов как
органу исполнительной власти, осуществляющему госу-
дарственный финансовый контроль над целевым и раци-
ональным расходованием средств государственного бюд-
жета, в том числе целевых бюджетных фондов и внебюд-
жетных средств бюджетных организаций, а также кре-
дитов, полученных под государственную гарантию (ст.1).

В нём также подчёркнуто, что Служба в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Азербайджан-
ской Республики, законами Азербайджанской Республи-
ки, указами и распоряжениями Президента Азербайд-
жанской Республики, постановлениями и распоряжени-
ями Кабинета министров Азербайджанской Республики,
международными договорами, участницей которых явля-
ется Азербайджанская Республика, Положением Мини-
стерства финансов Азербайджанской Республики, при-
казами и распоряжениями министра финансов Азербай-
джанской Республики и настоящим Положением.

При выполнении своих обязанностей и осуществле-
нии предусмотренные настоящим Положением прав
Служба взаимодействует непосредственно в рамках сво-
их полномочий с органами центральной, местной испол-
нительной власти, органами местного самоуправления и
другими органами государственного финансового конт-
роля, а также с международными и неправительственны-
ми организациями (ст. 3).

Среди направлений деятельности Службы, зафикси-
рованных в ст. 7 Положения, можно отметить такие, как:

а) осуществление государственного финансового кон-
троля над расходованием средств государственного бюд-
жета, в том числе целевых бюджетных фондов, а также
за получением бюджетными организациями средств по
внебюджетным операциям и их расходованием;

б) осуществление государственного финансового кон-
троля насчет средств государственного бюджета;

в) выполнение методического руководства работами
по осуществлению государственного финансового конт-
роля в Азербайджанской Республике, регулярно приня-
тие мер с целью устранения причин возникновения недо-
статков и негативных случаев в этой области;

г) осуществление деятельности по другим направле-
ниям, предусмотренным законодательством.

В данном Положении предусмотрены соответствую-
щие обязанности (раздел 3, ст. 8) и права (раздел 4, ст. 9)
Службы. К обязанностям, в частности, относятся:

— выполнение мер надзора с целью обеспечения го-
сударственного финансового контроля в организациях,
финансируемых из государственного бюджета и получа-
ющих дотации из государственного бюджета, в органах
дипломатической службы Азербайджанской Республики,
занимающихся деятельностью в иностранных государ-
ствах и международных организациях;

— выполнение мер надзора с целью обеспечения го-
сударственного финансового контроля над получением
и расходованием средств государственного бюджета, в
том числе средств целевых бюджетных фондов;

— выполнение мер надзора с целью обеспечения го-
сударственного финансового контроля над получением
и расходованием средств, полученных по внебюджетным
операциям бюджетными организациями;

— инспектирование работы районных и городских фи-
нансовых учреждений (отделений) на предмет составления
и исполнения местных доходов и расходов государствен-
ного бюджета по районам и городам и выполнение доход-
ной и расходной смет по бюджетным и внебюджетным
средствам бюджетных организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории этих районов и городов;

— проведение в установленном законодательством
порядке ревизии и проверки на основе судебных реше-
ний и обращений правоохранительных органов;

— в случаях выявления в результате мер государ-
ственного финансового контроля финансовых нарушений
с признаками преступления направление материалов про-
верки в Министерство финансов Азербайджанской Рес-
публики для их последующей передачи в правоохрани-
тельные органы;

— в случае несоответствия на объектах, где планиру-
ется проведение мер по контролю, учетно-отчетных ра-
бот действующему законодательству, истребование у про-
веряемого объекта восстановить учетно-отчетные рабо-
ты и представление информации в связи с этим для пос-
ледующего проведения контрольных мероприятий;

— с целью устранения недостатков, выявленных при
проведении контрольных мероприятий, и недопущения
таких нарушений в будущем, а также для привлечения
должностных лиц, виновных в допущении таких наруше-
ний, к дисциплинарной ответственности представление в
вышестоящие организации, в подчинении которых нахо-
дятся проверяемые организации, докладную записку; и
др.

На современном этапе развития Азербайджанской
Республики важным моментом процесса формирования
финансового контроля является все еще отсутствие За-
кона "О государственном финансовом контроле". Необ-
ходимость в его принятии можно обосновать следующи-
ми обстоятельствами: во-первых, в том, что он позволит
повысить прозрачность в системе прогнозирования и ис-
полнения госбюджета, а также усилить контроль над рас-
ходованием бюджетных средств. Во-вторых, в нем могли
бы быть определены вопросы государственного финан-
сового регулирования, а также указаны более четкого
разделения полномочий между должностными органами
в системе государственного финансового контроля.

Ныне для финансового контроля в Азербайджане ха-
рактерно разделение его на: а) внутренний и б) внешний,
который соответственно осуществляют Министерство
финансов и Счетная палата как независимый орган госу-
дарственного финансового контроля. Основной их зада-
чей на современном этапе является повышение эффектив-
ности деятельности в области государственного финан-
сового контроля и избежание ненужного дублирования
финансово-контрольной деятельности.

 Особо, хотя бы кратко, можно остановиться на дея-
тельности Счетной палаты Азербайджанской Республи-
ки, которая, будучи независимым органом финансового
контроля, занимается исключительно проверкой государ-
ственных расходов. Её статус, функции, организацион-
ная структура, формы и принципы деятельности были оп-
ределены Закон Азербайджанской Республики "О Счет-
ной палате" от 2 июля 1999 г. (№700-1 Г) [1].

Согласно ст. 6 "деятельность Счетной палаты долж-
на основываться на принципах законности, независимо-
сти, объективности, коллегиальности, гласности и спра-
ведливости".

Примечательно, что с момента создания Палата пред-
ставляет в парламент отчет о своей годовой деятельнос-
ти. Однако, согласно мнению некоторых иностранных
специалистов, сама практика рассмотрения отчета в пар-
ламенте юридически небезупречна и не соответствуют по-
ложениям известной Лимской декларации "О независи-
мости органа высшего государственного аудита" [9].
Вместе с тем, они, в целом, поддерживают подходы по раз-
граничению и четкому описанию функций внешнего и
внутреннего аудита, а также введению системы обязатель-
ной финансовой отчетности государственных организа-
ций.

При этом можно отметить, что законопроект "О го-
сударственном финансовом контроле" мог бы четко раз-
граничить функции Министерства финансов и Счетной
палаты в области финансового контроля и аудита. Бла-
годаря этому совместные контрольные мероприятия двух
органов государственного контроля станут более эффек-
тивными. Кроме того, принятие данного Закона способ-
ствовало бы усилению эффективного финансового конт-
роля по управлению государственными средствами, яви-
лось бы важнейшим фактором укрепления доверия об-
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щества к государственной власти, средством консолида-
ции власти и общества в достижении единой цели — обес-
печения благосостояния граждан и стабильности государ-
ственной власти.

Однако в современных условиях немаловажное зна-
чение для всех субъектов осуществления финансово-эко-
номической деятельности, включая входящих в систему
МВД, особый смысл приобретают не только вопросы об
определении её целей, средств и планирования, но и воп-
росы государственного финансового контроля в этой си-
стеме, что рассматривается как важнейшее условие реа-
лизации финансовой политики государства.

При этом рассмотрение, утверждение и контроль за
исполнением бюджетов, в частности, в нашем государстве
являются функциями и прерогативой соответственно
Милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Респуб-
лики, Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной
Республики и местных государственных представитель-
ных органов. Вместе с тем, существенную роль в вопросе
о качестве выполнения запланированных мероприятий
для устойчивого экономического развития и финансовой
политики государства продолжает играть финансовый
контроль над деятельностью всех звеньев системы МВД
Азербайджана, а также анализ реализации планов с це-
лью установления соответствия их фактической прове-
дённой работы.

Нельзя не отметить и то, что происходящее в услови-
ях формирования рыночных отношений усложнение всех
процессов общественной жизни выдвигает для субъектов
финансово-экономической деятельности системы МВД,
в том числе и в вопросах государственного финансового
контроля, новые требования, касающиеся более высоко-
го уровня профессионализма в планировании управления
на последующий период деятельности и средства их дос-
тижения. Необходима также чётко налаженная органи-
заторская работа во всех её звеньях, повсеместное вне-
дрение в практику новейших и передовых научно-техни-
ческих достижений.

Важно, принципиально и то, что правовое регулиро-
вание в сфере любых видов (форм) государственного фи-
нансового контроля должно ориентироваться на осуще-
ствление контроля не только за участниками бюджетно-
го процесса, но всеми субъектами финансово-экономи-
ческой деятельности системы МВД, других органов влас-
ти и исключительно в рамках внутринационального за-
конодательства. При этом, проведение государственно-
го финансового контроля, проверок соответствующими
и уполномоченными органами власти должно рассматри-
ваться не как их право, а как обязанность, вытекающая
из положений соответствующих внутринациональных
нормативно-правовых актов.

Существенное значение имеет также вопрос о своев-
ременном реформировании любых видов (форм) государ-
ственного финансового контроля при чётком разграни-
чении полномочий его компетентных органов любых
уровней и направлений.

При этом важно, чтобы внутригосударственные
службы, структуры как финансово-бюджетного надзо-
ра, так и органы финансового контроля, в соответствии
с законодательством, должны обладать полномочиями
по осуществлению данного контроля, например, по вы-
явлению и пресечению предоставления неполной или
недостоверной отчётности о непосредственных резуль-
татах использования финансово-денежных средств и
возможностей в рамках, в частности, государственных
программ или заданий. Такие органы должны также
иметь полномочия для проведения ревизий, проверок
и использования других методов финансового контро-
ля применительно к органам исполнительной власти,
включая Министерства внутренних дел, в распоряже-
нии которых имеются соответствующие средства, в ус-
тановленных законодательством Азербайджана случа-
ях и порядке.

Одним из важнейших вопросов формирования еди-
ной системы государственного финансового контроля
был и остаётся вопрос об отсутствии общепризнанной
концепции государственного финансового контроля.
Особого внимания требует и вопросы о не разработан-
ности основных направлений формирования его мето-

дологической базы и методического обеспечения, не оп-
ределенности единого подхода к основным понятиям го-
сударственного финансового контроля — все это след-
ствие недооценки его роли и значения в развитии обще-
ства.

Поэтому целесообразно и необходимо, на наш взгляд,
в целях обеспечения действенности, эффективности и ре-
зультативности государственного финансового контро-
ля, в том числе органов и структур, входящих в МВД Азер-
байджанской Республики, постоянно усовершенствовать
систему правового регулирования ответственности за вы-
явленные в ходе его осуществления нарушения в данной
области. Очевидно, что подобного рода государственный
контроль должен быть направлен как на обеспечение це-
левого характера использования финансовых средств, так
и законности действий органов МВД и его соответствую-
щих органов и структур, что является одним из важных
условий осуществления финансовой политики государ-
ства.
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ВСТУП
У сучасних економічних умовах індустрія страхуван-

ня та ринок страхових послуг є принципово важливим
для соціально-економічного розвитку кожної держави,
оскільки саме страхування забезпечує надання страхо-
вих гарантій суб'єктам підприємницької діяльності та на-
селенню.

Як показує практика розвинутих країн світу, най-
поширенішим видом майнового страхування є страху-
вання транспортних засобів. У США на цей вид страху-
вання припадає близько 45% загального збору премій
за майновим страхуванням, в Україні за 2012 рік КАС-
КО і "Автоцивілка" склали 32% у структурі чистих стра-
хових премій [1].

Основним ризиком, який приймається на страхуван-
ня страховиками з цього виду страхування, є дорожньо-
транспортна пригода (ДТП), що вважається світовою
проблемою. Згідно з даними Всесвітньої організації здо-
ров'я, щороку гине на дорогах близько 1,2 млн людей,
близько 10 млн людей отримують травми різного ступе-
ня тяжкості. Кожного року збитки від ДТП складають
майже 3% світового валового доходу. За прогнозами заз-
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наченої організації в 2020 році, якщо не вжити заходів,
загибелі в ДТП вийдуть на 3 місце після серцево-судин-
них захворювань і важких стресів.

Кількість ДТП в Україні у 2012 році склала 27598
подій і темп їх приросту у порівнянні з 2010 роком досяг
42,0%, темп приросту загиблих і травмованих — 55,0% і
10,3% відповідно [2]. Причому згідно з міжнародними
критеріями, які визначають кількість загиблих на 100 ти-
сяч людей, Україна вийшла на рівень деяких європейсь-
ких країн. Так, якщо в Україні кількість загиблих скла-
дає 11 людей на 100 тисяч, то в Польщі — 14, в Угорщині
— 13. Цього вдалося досягти, зокрема змінами в зако-
нодавстві, збільшенням штрафів за порушення правил
дорожнього руху, посиленням відповідальності за грубі
порушення правил. Адже в Україні з 2010 року змінився
спосіб фіксації обставин ДТП після введення "Євро-
пейського протоколу". Ініціатива МТСБУ і департамен-
ту Державтоінспекції дозволили учасникам ДТП швид-
ко описувати причини і обставини аварії без участі пред-
ставників ДАЇ. Оформлений "Європейський протокол"
відразу передається страховику для розгляду і ухвален-
ня про виплату страхового відшкодування потерпілим.
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Для впровадження "Європейського протоколу" були
внесені зміни і доповнення до нормативно-правових до-
кументів, а також висунута умова щодо страхування 90%
автомобілів, які експлуатуються на дорогах України.

Слід підкреслити, що такі відомі вітчизняні вчені, як
Базилевич В.Д., Дудченко В.В., Залєтова О.В., Машаро О.В.,
Осадець С.С., Плиса В.Й., Таркуцяк А.О., Тринчук В.В.,
а також зарубіжні — Ауерсвальд Ф. Бічоу Х., Сагеман М.,
Талеб Н., Флінн С., Хіллсон Д. — звертаються до дослі-
дження специфіки транспортного страхування, розроб-
ки нової парадигми управління транспортними ризика-
ми, але більшість важливих питань, пов'язаних з управ-
лінням цими ризиками залишаються нерозв'язаними.

Відповідно, актуальність проблеми зменшення ри-
зиків зі страхування транспортних засобів і перспектив
розвитку цього виду майнового страхування в умовах
ринку, розширення переліку страхових подій, які прий-
маються на страхування, удосконалення діючих умов
страхування транспортних засобів і впровадження но-
вих комплексних програм страхового захисту
підприємств і фізичних осіб щодо рухомого і нерухомо-
го майна, а також налагодження взаємозв'язків страхо-
вих компаній з банками при транспортному страхуванні
з приводу кредитування заставного майна є незапереч-
ною і обумовлює необхідність розробки обгрунтованих
підходів до управління ризиками транспортного стра-
хування і підвищення ефективності роботи страховиків
з надання страхового захисту потенційним страхуваль-
никам в цій сфері майнового страхування.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ ТА ЗАВДАНЬ
Дана стаття має за мету систематизувати основні те-

оретичні положення щодо підходів до управління ризи-
ками транспортного страхування з метою виявлення їх
особливостей і можливостей мінімізації транспортних
ризиків.

Досягнення мети дослідження здійснюється через
розв'язання наступних завдань: з'ясування переліку ри-
зиків, за які страховик не несе відповідальності при
страхуванні транспортних засобів; розкриття специф-
іки і переваги різних підходів до управління ризиками
транспортного страхування, конкретизація дії ризик-
менеджерів у процесі управління транспортними ризи-
ками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ризик є невід'ємною ознакою договорів страхуван-

ня. Адже у страхуванні ризик набуває важливого зна-
чення як центральний елемент страхових правовідносин,
що зумовлює віднесення страхових договорів до ризи-
кових (алеаторних), а сам ризик розглядається як осно-
ва страхового договору, мета укладення якого полягає
в усуненні наслідків ризику [3, с. 79].

При цьому, страховий ризик у страховій справі роз-
глядають як "небезпеку, що загрожує страховому об'єк-
ту будь-якою шкодою, за яку страхова установа зобов-
'язана винагородити страхувальника" за рахунок "гро-
шових коштів цільового страхового фонду, призначено-
го для відшкодування можливої надзвичайної або іншої
шкоди організаціям або для надання допомоги грома-
дянам" [3, с. 80].

Наведений підхід знайшов відображення в визна-
ченні поняття "страховий ризик" як небезпеки виник-
нення несприятливих наслідків, відносно якої невідомо,
настане вона чи ні, тобто певної події, на випадок якої
проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності
та випадковості настання [4]. У той самий час під стра-
ховим ризиком не зовсім обгрунтовано розуміють "шко-
ду, яку прогнозують об'єкту страхування в результаті
настання страхової події". У зв'язку з цим у літературі
цілком слушно зазначається, що "ризик скоріше являє
собою передумову страхового випадку, оскільки стра-
ховий випадок — це подія, яка вже відбулася, а страхо-
вий ризик є ймовірність і випадковість (припустимість)
настання такої події", тому "небезпека — можливість
настання страхового випадку, і є страховим ризиком"
[49, с. 139—140].

Саме ознаки ризику (ймовірність і припущення) зу-
мовлюють потребу у страхуванні, є спонукальними мо-
тивами для виникнення страхових правовідносин з ме-
тою захисту майна, майнових прав чи інших законних
інтересів осіб. Така потреба набуває форми свідомого
спонукання і виявляється як інтерес особи у збереженні
свого майна за допомогою правового механізму стра-
хування.

Слід підкреслити, що страховий ризик полягає в мож-
ливості настання не будь-якої небезпеки і передбачає де-
тальне визначення характеру тієї небезпеки, від наслідків
настання якої укладається договір страхування.

У загальному розмежуванні ризиків в економічній
літературі виділяють такі основні групи страхових ри-
зиків: екологічні, транспортні, політичні й спеціальні.

Транспортними є ризики каско і карго. Транспортні
ризики каско обумовлюють необхідність страхування
повітряних, морських і річкових суден, автомобілів та
рухомого залізничного складу під час пересування, сто-
янки (простою) і ремонту. Транспортні ризики карго
визначають потребу у страхуванні вантажів, що пере-
возяться повітряним, морським, річковим, залізничним
та автомобільним транспортом [3, с. 82].

Як відомо, транспорт надає специфічні послуги, по-
в'язані з переміщенням товарів або людей у просторі.
Транспортна діяльність не супроводжується створенням
нових речей, її результатом є економічний ефект, ство-
рений внаслідок переміщення вантажів і пасажирів.
Відносини по перевезенню виникають за наявності по-
треби в територіальному переміщенні об'єктів за допо-
могою транспортних засобів, їх суб'єктами є транспор-
тна організація і особа, зацікавлена в транспортуванні.
Транспортні операції супроводжують різні етапи вироб-
ничого процесу, тому ризики, пов'язані з перевезення-
ми, виокремлюють в самостійну групу.

Відповідно, транспортний ризик можна визначити як
ризик, що виникає у зв'язку з транспортними операція-
ми, тобто процесом переміщення матеріальних ціннос-
тей і людей в просторі, і пов'язаний з потенційною мож-
ливістю зниження споживчих властивостей об'єктів і по-
рушенням умов їх переміщення. Транспортні ризики
тісно пов'язані з логістичними (постачальницькими і збу-
товими), оскільки перевезення є джерелами їх виникнен-
ня.

Основними підвидами транспортних ризиків є: а) ри-
зик неправильного визначення моменту передавання
відповідальності за вантаж у процесі транспортування;
б) ризик вибору транспортного засобу; в) ризик пошкод-
ження вантажу при перевезенні.

Звертаючи до історичних передумов виникнення
транспортного страхуванням, слід зазначити, що саме
зі становленням і поширенням капіталістичних відносин,
які супроводжувалися розвитком промисловості, поши-
ренням міжнародного поділу праці виникла необхідність
у класифікації і диференціації транспортних ризиків.
Вперше це зробила Міжнародна торгова палата в Па-
рижі (1919), в 1936 р. були запроваджені перші правила
зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу
(Інкотермс), які надалі коригувались у 1953, 1967, 1976,
1980, 2000 роках. Інкотермс — базові умови зовнішньо-
торгового контракту купівлі-продажу, які встановлю-
ють базові ціни залежно від того, чи включаються ви-
трати на транспортування та інші супутні витрати в ціну
товару чи ні. Вони встановлені з метою мінімізації ри-
зиків, законодавчого розподілу відповідальності за їх
виникнення між продавцем і покупцем. Базові умови
Інкотермс визначають:

— хто (продавець, покупець, перевізник) і за чий ра-
хунок забезпечує транспортування товарів по території
країн — продавців, покупців, транзитних країн, а також
при перевезені товару морським, річковим і повітряним
транспортом;

— обов'язки продавців щодо пакування та маркуван-
ня товарів, страхування вантажів, оформлення комерц-
ійної документації відповідно до існуючих вимог;

— місце і момент переходу від продавця до покупця
права власності на товар;
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— заходи, пов'язані з ризиком випадкової втрати чи
пошкодження товару.

Базові умови спрощують укладання і узгодження
контрактів, особливості яких регламентовані міжнарод-
ною практикою.

Для розробки чинного механізму управління транс-
портними ризиками рекомендуємо використовувати
п'ять стратегій з управління такими ризиками та отри-
мання доходу страховою компанією.

1. Стратегія сегментів, яка базується на великій
кількості даних про транспортні ризики та на викорис-
танні комп'ютерного аналізу про розподіл ризиків на
привабливі й непривабливі.

2. Стратегія інсайдерів, що використовується при
наявності унікальних або нестандартних транспортних
ризиків і розподілу їх на прийнятні й неприйнятні.

3. Технічна стратегія, яка складається зі збору по-
передньої бази інформації для прогнозування майбутніх
тарифів на транспортне страхування.

4. Стратегія висновків, коли прийняття рішень щодо
транспортного страхування враховує вплив зовнішньо-
го середовища.

5. Стратегія масштабів, що враховує очікування ве-
ликих періодичних втрат і пропонує заходи щодо їх зни-
ження (або підготовки до них).

Залежно від обраної стратегії далі доцільно плану-
вати подальшу діяльність страхової компанії з ураху-
ванням впливу факторів внутрішнього й зовнішнього се-
редовища. Вони допоможуть об'єктивно виявити транс-
портні ризики, оцінити їх і прийняти ефективне управл-
інське рішення.

Успішність діяльності страхових компаній значною
мірою залежить від прийнятої загальної концепції уп-
равління ризиками [5, с. 58]. Але визначення мети про-
цесу управління ризиками транспортного страхування
не таке вже й просте завдання. Бажання уникнути або
мінімізувати ризики є природним, але вирішення про-
блеми ускладнюється існуванням прямої залежності між
ризиком та прибутком. Вищий рівень ризику надає по-
тенційні можливості отримання підвищеного прибутку,
але не виключає можливості додаткових втрат у випад-
ку реалізації ризику. Мінімізація рівня ризику дає змо-
гу отримати невисокий, але стабільний прибуток. Отже,
балансування між прибутковістю та ризиком, пошук їх
оптимального співвідношення розглядається як одне з
важливих і складних завдань, що постають перед керів-
ництвом кожного суб'єкта будь-якої господарської
діяльності, і в тому числі, страхової.

Узагальнюючи підходи до вирішення проблеми ри-
зик-прибуток, можна виділити дві основні моделі управ-
ління, які формалізують обрану стратегію поведінки
страхової компанії на ринку. Перша модель управління
максимізує прибуток при обмеженні рівня ризику шля-
хом встановлення максимально допустимого його зна-
чення. Така позиція означає свідоме прийняття певного
ризику з метою отримання підвищеного прибутку за ра-
хунок сприятливої ринкової кон'юнктури і характери-
зується спекулятивними тенденціями. Основне завдан-
ня процесу управління за даного підходу — недопущен-
ня ситуації переростання допустимого ризику в катаст-
рофічний, який загрожує самому існуванню страхової
компанії і призводить до банкрутства.

У другій моделі управління цільовою функцією є
мінімізація ризику, а обмеженням — вимога утримання
показників прибутковості на певному рівні, не нижчо-
му за заданий. Така модель використовується, якщо
розмір чистого прибутку влаштовує керівництво, і ос-
новною метою є стабілізація результатів.

В абсолютизованому вигляді перша модель управ-
ління може бути проілюстрована діяльністю фондів по
інвестуванню ризикових операцій на біржах і товарних
ринках світу, які мають на меті одержання гіперпри-
бутків, свідомо приймаючи на себе мегаризик. Найбільш
успішними в цій сфері стали фонди: Everest Capital (Марк
Димитриджері) — 54,01%; White Tiger (Девід Керл) —
45,44%; Long Term Capital (Джон Меріветер) — 35,11%;
Quantum (Джорж Сорос) із середньорічною нормою

прибутку на капітал 28,84%. Зміст такого виду бізнесу
полягає в одержанні компенсації за прийнятий на себе
фінансовий ризик, розмір якого обмежується тільки ве-
личиною наявного капіталу. Реалізація ризиків — не таке
вже й рідкісне явище, але здебільшого вона призводить
до краху, як це сталося в жовтні 1997 р. з фондом Global
System (Віктор Нідерхоффер) після програшу 50 млн дол.
США на біржі Chicago Mercantile Exchange [3, с. 81].

У практичній діяльності використовуються гнучкіші
підходи до управління, що поєднують елементи обох
стратегій і полягають у хеджуванні окремих активних,
пасивних чи позабалансових позицій — мікрохеджу-
ванні, на відміну від макрохеджування. яке створює іму-
нітет для всього балансу компанії. Згідно з останніми
дослідженнями Комісії з торгівлі товарними ф'ючерса-
ми переважна більшість дилерів, які працюють на стро-
кових ринках, використовують їх як для спекулятивних
цілей, так і для хеджування. При такому компромісно-
му підході до управління ризиками проблема вибору
оптимальної стратегії поведінки на ринку значно загос-
трюється, оскільки діапазон коливань величини ризику
досить широкий — від майже нульового до катастрофі-
чного. Вибір стратегії управління залежить від багать-
ох чинників, і насамперед — від схильності до ризику, а
успіх — від уміння передбачати майбутні зміни на рин-
ку. За умов некерованої економічної та політичної си-
туації, коли прогнозування стає неможливим по суті,
краще по можливості мінімізувати ризики.

 Отже, страхові компанії самі мають визначити той
рівень ризику, на який вони згодні піти з метою отри-
мання прибутків. Враховуючи, що успіх в досягненні по-
ставленої мети значною мірою залежить від застосову-
ваних методів управління. Для вітчизняних страхових
компаній проблема створення ефективних систем управ-
ління ризиками транспортного страхування ще потре-
бує вирішення. При цьому важливо враховувати міжна-
родний досвід та пам'ятати, що процес становлення
практики управління транспортними ризиками ще не за-
вершений, а завдання створення універсальної методи-
ки не може бути вирішене в принципі, оскільки кожна
компанія чи банк по-своєму унікальні, орієнтовані на
власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників,
усталені зв'язки. Механічне копіювання вдалої моделі
управління ризиком, створеної конкретним учасником
ринку, скоріше призведе до негативних наслідків. В той
же час, життєздатність кожної страхової компанії знач-
ною мірою визначається саме досконалістю систем уп-
равління ризиками [6, с. 140].

У цілому, процес управління ризиками транспорт-
ного страхування включає широкий спектр дій, які мо-
жуть бути представлені як послідовність наступних
етапів:

— ідентифікація підвиду транспортного ризику, ви-
значення причин його виникнення та ризикових сфер;

— аналіз та оцінка транспортного ризику;
— мінімізація або обмеження негативного впливу

транспортних ризиків за допомогою відповідних методів
управління;

— здійснення постійного контролю за рівнем транс-
портних ризиків із застосуванням механізму зворотно-
го зв'язку.

На нашу думку, ризик-менеджери в процесі управл-
іння транспортними ризиками повинні обов'язково при-
діляти увагу наступним аспектам:

— систематизувати перелік передумов настання не-
бажаних подій в сфері транспортного страхування;

— регулярно аналізувати та встановлювати пріори-
тети за сферами транспортного страхування, що потре-
бують додаткової уваги в процесі діяльності з управлін-
ня ризиками;

— класифікувати групи осіб, які наражаються на ри-
зик, а також групи зовнішніх чинників, які є сприятли-
вими для настання небажаної ситуації;

— надавати інформацію про наявні та можливі
транспортні ризики сторонам, що на них наражаються;

— виділяти ресурсів щодо ліквідації та мінімізації
наслідків настання небажаної події;
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— використовувати зрозумілу методику проведен-
ня підрахунку ступеня шкоди, внаслідок настання неба-
жаної події при транспортному страхуванні, а також
здійснення оцінки компенсаційних заходів.

Важливим є поділ небажаних для страхової компанії
подій на наступні різновиди: 1) часті з незначними на-
слідками події; 2) нечасті зі значними наслідками події.
Цей поділ зумовлений різним характером реагування ме-
неджменту страхової компанії на появу тієї чи іншої ка-
тегорії небажаних подій.

Часті з незначними наслідками події характеризу-
ються напрацьованою емпіричною базою даних, що доз-
воляє більш точно аналізувати характер цих подій та
формувати відповідні системи заходів щодо виправлен-
ня наслідків. У випадку, наприклад, міжнародних пере-
везень ця категорія подій має місце у 86% випадків тор-
говельних операцій із широким спектром можливих
наслідків (від майже нульової шкоди для підприємства
до необхідності здійснення інвестицій у переозброєння
частини чи елементу транспортного потенціалу) та ва-
ріативністю можливих проявів [7, с. 1901]. Ця категорія
передбачає відносно сталі інвестиції у формі забезпе-
чення страхового захисту на випадок транспортної
аварії, збою в завантажувальному обладнанні, а також
постійних відрахувань на підтримку технічного облад-
нання в робочому стані. Окремими напрямами цільових
внутрішньофірмових інвестицій у випадку таких подій
можуть стати забезпечення супроводу цінного вантажу
з метою нагляду за правильністю процесу завантажен-
ня, перевантаження та перевезення, підвищення квалі-
фікації обслуговуючого персоналу, розробка архітекту-
ри транспортної системи з метою зменшення кількості
можливих небажаних подій.

Завданням менеджера з транспортних ризиків у та-
кому випадку виступає подальше оновлення банку да-
них щодо частоти настання подій цієї категорії та мож-
ливого спектру їх наслідків; визначення достатності за-
планованого рівня фінансових ресурсів щодо мінімізації
транспортних ризиків; моніторинг ринку технічних і тех-
нологічних засобів обслуговування транспортної систе-
ми з метою мінімізації ризиків.

Нечасті зі значними наслідками події відзначаються
особливою складністю передбачення, оцінки та управл-
іння. Кожен новий реальний прояв такої події вносить
корективи до спектру можливих наслідків, проте через
присутність антропогенного фактору надає мало дос-
товірної інформації щодо можливої частоти чи законо-
мірності наступного прояву. Зловмисна дія щодо круп-
ного розкрадання чи захоплення вантажу не має місце з
певною періодичністю, а залежить від сукупності фак-
торів, що визначають оцінку можливості безкарного
вчинення шкоди порушником. Факт ні в якому разі не
має заперечувати необхідність документування даних
щодо таких подій, постійної інтеграції інструментів
убезпечення процесу транспортування, пошуку варі-
антів застосування ресурсів для елімінування наслідків
з метою реагування на настання вказаної категорії подій.

Особливістю дій менеджера з транспортних ризиків
при такій категорії подій є забезпечення страхового по-
криття в такому випадку, коли страховим договором пе-
редбачається вичерпний спектр можливих різновидів
подій, що визначається, однак не обмежується сукупні-
стю реальних прецедентів. Додаткові договірні умови з
контрагентами та багатьма перевізниками (передбачен-
ня супервізування при перевантаженнях партії щодо
факту невідповідності зазначеної в договорі кількості
та стану вантажу, уникнення неповного забезпечення
супровідними документами наступного ланцюжкового
перевізника тощо) можуть гарантувати повну чи част-
кову відсутність випадків зловмисних чи недбалих дій з
боку учасників транспортної системи, проте не осіб поза
її межами [8, с. 30]. Забезпечення ж правомірності дій
як внутрішніх, так і непов'язаних з транспортною сис-
темою осіб уможливлюється контамінацією програм
безпеки на макро- та регіональному рівнях із системою
рішень менеджера із транспортних ризиків на основі
інформації із зовнішніх джерел.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі

висновки: 1) страховий ризик є обов'язковим елементом
страхових правовідносин, оскільки ризик породжує по-
требу як об'єктивно необхідну й обумовлену матеріаль-
ним життям суспільства категорію, яка відображається в
соціальному інтересі, здійснюється в об'єктивному праві
та виступає об'єктивною основою виникнення суб'єктив-
ного права; 2) з метою адаптації законодавства України в
сфері страхування доцільно розширити та деталізувати
існуючу в українському законодавстві класифікацію ри-
зиків відповідно до прийнятих у праві ЄС стандартів у
сфері страхування; 3) управління транспортними ризи-
ками в сучасних умовах повинно характеризуватися
відповідними ініціативами на мікро-, макро- та регіональ-
ному рівнях за умови створення багаторівневої системи
безпеки. Нове бачення ролі антропогенного фактора та
розширення розуміння можливого спектру наслідків на-
стання небажаної події в межах функціонування транс-
портної системи передбачають застосування нових
підходів до моделювання транспортних ризиків та інтер-
претування прецедентів з метою отримання достовірно-
го емпіричного матеріалу для надійної екстраполяції
можливих дій як реагуючої, так і ініціюючої небажану
подію сторони, а також більш ефективного управління
ризиками транспортного страхування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поняття соціальної відповідальності підприємниц-

тва в контексті розвитку української держави має влас-
ну історію зародження, розвитку та впливу на суспільні,
культурні та економічні процеси. Для розуміння причин
формування соціальної відповідальності підприємниц-
тва на території України, варто проаналізувати факто-
ри, які мали значний вплив на її становлення.

Питання історії формування соціальної відповідаль-
ності підприємництва знайшло своє відображення в пра-
цях таких науковців, як В. Шаповал, О. Донік, Н. Горін,
О. Кудласевич, Т. Дерев'янкін, М. Котляр, П. Кулаковсь-
кий та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є детальний розгляд історичного про-

цесу формування явища соціально-економічної відпо-
відальності, пошуки причин, стимулів та наслідків від
такої діяльності, а також, аналіз стримуючих факторів
для розвитку соціально відповідальної діяльності
підприємств в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кожна людина є унікальною, кожна нація має власні

особливості, свій менталітет, історію, культуру. Так і
економічні системи різняться між собою. Спадщина ук-
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раїнського народу сягає корінням своїм глибини історії
та традицій, які формувались багатьма поколіннями.
Формування соціальної відповідальності українського
підприємництва в першу чергу історично завдячує роз-
витку торгівлі. Так, починаючи з 15 століття одним із
головних центрів італійської торгівлі суходолом був
Луцьк, а Волинь — центром збуту промислових товарів
із Чехії. Саме Волинь та Подніпров'я мали значний то-
варопотік із Балтикою та Пруссією. Щодо торгових
відносин з Росією, то слід зазначити, що головним чи-
ном торгівля велася у Києві та на Київщині, а товарами
на експорт тут були зерно, сіль, мед, деревина, східні
товари та товари з півдня. В той час як імпортними то-
варами були побутові предмети, хутро, зброя та одяг.
Також важливими для зовнішньої торгівлі були країни
Сходу та Півдня. Ось як згадує про торгівельні взаємо-
відносини між Києвом та Східними і Південними краї-
нами посол Великого князівства Литовського у Кримсь-
кому ханстві Михалон Литвин (16 століття): "Київ на-
повнений чужоземними товарами, бо немає відомішо-
го, коротшого й надійнішого шляху, ніж ця стародавня
і загальновідома дорога. По ній з Азії, Персії, Індії,
Аравії, Сирії везуть на північ у Москву, Псков, Новго-
род, Швецію і Данію дорогоцінне каміння, шовк і золо-
те ткання, ладан, шафран та інші запашні трави" [1, c.
77].
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Не варто також недооцінювати роль лихварства у
розвитку торгівельних відносин як важливого фактора
становлення підприємницької діяльності. На початку 16
століття лихварство, або "справа кредиторська", не
схвалювалась ані Православною церквою, ані Католиць-
кою, і вважалось справою не гідною християнина. Тому
лихварством займались євреї. Але вже згодом у зв'язку
із розвитком економічної сфери, з'явилась потреба у
більш лояльному відношенні до лихварів та їх діяльності.
Як наслідок, з середини 16 століття у кредитні відноси-
ни були втягнуті як міщани, шляхта, так і духовенство.

Важливе значення в історії розвитку українського
підприємництва належить ярмаркам. Завдяки ярмаркам
у 17 столітті відбулося стрімке піднесення економіки,
одночасно із формуванням численних ярмаркових
центрів. Одним із найбільшим торговим центром ліво-
бережжя, починаючи з кінця 16 століття, був Переяс-
лав, у якому проводилась протекціоністська політика,
оскільки приїжджим ремісникам заборонялось купува-
ти зерно до тих пір, поки місцеві міщани не завершать
свої закупівельні зернові операції [3, c. 73].

Як наслідок, вже на початку 17 століття сформува-
лись норми економічної поведінки та почала активно
розвиватись зовнішня торгівля. І саме тоді вже бачимо
закладання фундаменту для розвитку відповідальної по-
ведінки підприємців, оскільки відтоді почав здійснюва-
тись державою контроль за дотриманням якості інозем-
них товарів. А протекціоністська політика була рушій-
ною силою позитивних економічних зрушень у відно-
синах між купецтвом та державою.

Починаючи з середини 18 століття відбувається
формування купецтва як організованого стану. Так, у
1742 році відповідно до указу російської імператриці
Єлизавети було сформовано три купецькі гільдії. Сис-
тема гільдій була однією з причин, яка дала змогу ук-
раїнському підприємництву більш ефективно розвива-
тись. Як наслідок, значно піднявся соціальний статус
"купця". Вважається, що розквіту купецьке підприєм-
ництво набуло саме у пореформений період. Так, у 1873
році було видано понад 4 тисячі посвідчень купців пер-
шої та другої гільдій (1 та 2 класу), що склало близько
20% від аналогічних посвідчень у Європейській частині
Росії. В той період існував так званий Суд сумління, який
слідкував за діяльністю купців та виконанням ними за-
гальноприйнятих норм [4, c.78]. Тому гарна репутація
була необхідним атрибутом, оскільки була візитною
карткою добропорядності купця. Наприкінці 19 сто-
ліття купецьке підприємництво включало в себе всі
відомі форми — від одноосібної підприємницької діяль-
ності до великих корпорацій. Найбільшого розвитку в
Україні торгівля набула у Херсонській, Київській та
Харківській губерніях. Найбільш цікавим є те, що за
обсягом внутрішньої торгівлі у межах Російської імперії
Херсонська губернія посідала третє місце (1757 млн
руб.), Київська — восьме (709 млн руб.), Харківська —
дев'яте (530 млн руб.) [5, c. 97].

Відчутний вплив на розвиток українського підприє-
мництва мав промисловий переворот, який в Україні по-
чався із цукрової промисловості. Спочатку цукроварі-
ння було низько технологічним та малоефективним. На
той час цією справою займались у маєтках Потоцьких,
Сангушків, Бобринських. Але згодом ситуація почала
поліпшуватись. Першим хто вдосконалив цукробуряко-
ве виробництво був онук імператриці Катерини ІІ та
князя Григорія Орлова — граф Олексій Бобринський.
Варто відзначити прогресивність ідей та захопленість
власною справою графа Бобринського. Попри те, що
досвід у будуванні цукрових заводів він отримав в
Тульській губернії, особливо успішним продовженням
справи всього життя були заводи в українських маєт-
ках (Смілянський, Балаклейський, Грушевський та Ка-
пітонівський). Закупивши за кордоном дороге устатку-
вання, виробництво на заводах було піднято на найви-
щий за тогочасними мірками рівень, і вже згодом було

значно розширене. Але для постійно зростаючого ви-
робництва необхідні були кадри, які б змогли викону-
вати належним чином свої обов'язки. Граф вирішив цю
проблему наступним чином — купив у Сумському повіті
тисячу селян та перевіз їх до Київської губернії, де для
них збудував 384 хати та відвів невеликі земельні ділян-
ки. Крім того, граф платив робітникам 6 карбованців на
місяць, у той час як середня заробітна плата на інших
цукроварнях складала 2 карбованці [6, c. 58]. Варто та-
кож відзначити, що сім'я Бобринських сприяла розвит-
ку освіти у місті Сміла. Вперше у країні 1884 року було
відкрито два спеціалізовані класи при Смілянському
рафінадному заводі для підготовки майстрів цукрового
виробництва та хіміків-техніків. Граф також неоднора-
зово робив пожертвування на будівництво Політехніч-
ного інституту у Києві.

На 30-і роки 19 століття припадає розквіт підприє-
мницької діяльності братів Яхненків та їхнього зятя
Симиренка Федора Степановича. Саме вони разом зас-
нували фірму "Брати Яхненки і Симиренко". А у 1834
році першими в Україні та у Російській імперії побуду-
вали паровий пісково-рафінадний завод. Ними також
був побудований перший український машинобудівний
завод для виробництва верстатів та іншої цукроварної
техніки у м. Городище. Завдяки цьому відбулося змен-
шення залежності національних заводів від закордон-
ної техніки. Як наслідок, здешевлювалось й саме вироб-
ництво та ціни на продукцію. Також власники дбали й
про соціальні стандарти на виробництві, піклуючись про
робітників на досить високому рівні: прекрасна лікар-
ня, наявність бібліотеки, церква, відмінні у санітарному
плані умови у казармах, парові лазні, наявність газово-
го освітлення, училище [6, c. 59]. Такі дії з боку влас-
ників виробництва підвищували соціальний рівень насе-
лення та задавали нові стандарти якості життя. Протя-
гом 40 років Симиренки віддавали десятину від своїх
доходів на розвиток української культури. Коштом Си-
миренків у 1860 році був виданий "Кобзар" Т.Г. Шевчен-
ка.

Визначною фігурою українського підприємництва
був Іван Герасимович Харитоненко, який мав наприкінці
свого життя сім цукрових заводів та був засновником
торгового дому "І.Г. Харитоненко з сином". Представ-
ництва торгового дому знаходились у Москві, Влади-
востоці, Томську, Баку та у Туреччині і Персії. До по-
чатку Першої світової війни підприємницька династія
володіла близько 56 тисячами десятин у Харківській,
Полтавській, Курській та Чернігівській губерніях. За
досягнення у підприємницькій діяльності І.Г. Харито-
ненко був удостоєний звання дійсного статського рад-
ника. В той же час попри величезні прибутки, Харито-
ненки не забували й про благодійну та меценатську
діяльність. Так, І.Г. Харитоненко вносив чималі кошти
на будівництва Свято-Преображенського собору, збу-
дував Тихонівську церкву Сумського повіту, Олексан-
дро-Невську домову кам'яну церкву, була побудована
міська лікарня у Сумах. У 1882 році засновник династії
виділив 30 тисяч рублів на будівництво хірургічної
клініки Харківського університету, яка й донині функ-
ціонує. У 1888 році Г.І. Харитоненко виділив 90 тисяч
рублів на будування дитячого притулку в Сумах та учи-
лища для дівчаток. Благодійником було виділено 50 ти-
сяч рублів для того, щоб організувати Селянсько-гос-
подарський банк. Після смерті батька, його справу про-
довжив єдиний син Івана Герасимовича — Павло Івано-
вич.

Значний вплив на розвиток українського підприєм-
ництва мала династія цукрозаводчиків Терещенків, зас-
новником якої був Артемій Якович Терещенко. Розпо-
чинав він свою підприємницьку діяльність з дрібної
торгівлі у магазині купця у Глухові, а наприкінці свого
життя був неймовірно заможною людиною, купцем пер-
шої гільдії. Вважаючи за свій обов'язок, А.Я. Терещен-
ко виділяв багато коштів на благодійну діяльність. Його
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коштом у Глухові були побудовані: Трьох-Анастасівсь-
ка церква, безкоштовна лікарня святої Єфросинії, жіно-
ча і чоловіча гімназії, вчительський інститут, притулок
для сиріт. Робітники на підприємстві мали право на без-
коштовне навчання для себе й своїх дітей та безкоштов-
не медичне обслуговування. У 1870 році за особливі зас-
луги та благодійну діяльність був удостоєний разом із
нащадками по чоловічій лінії спадкового дворянства Ро-
сійської імперії. Продовжили династію Терещенків сини
Микола, Федір та Семен. Вже у 1870 році в руках стар-
шого сина Миколи було зосереджено 5 цукрових та ра-
фінадних заводів, близько 80 тисяч десятин землі, ви-
нокурні. У 1881 році ним було виділено 23 тисячі карбо-
ванців на побудову Маріїнського дитячого притулку.
Ним було також засновано п'яту чоловічу гімназію.
Цікавим історичним фактом є те, що на родинному дво-
рянському гербі Терещенків було написано "Прагнен-
ня до суспільної користі". І ці слова надійно підкріплю-
вались ефективними діями.

Отже, бачимо, що вже на той час соціальна відпові-
дальність вже мала місце у підприємницькій діяльності
та займала гідне місце у житті визначних підприємців.

Але, як відомо, поступальний розвиток вітчизняно-
го підприємництва було перервано подіями 1917 року.
Починаючи з літа 1918 року розгортались події, які
можна охарактеризувати як антипідприємницькі. Пол-
ітика розкуркулення велась жорстко та безкомпроміс-
но, а підприємництво оголошувалось поза законом й
каралося розстрілом. Відбувались процеси націоналі-
зації економіки, приватна ініціатива виявилась зайвою
у розбудові нової наддержави. Тому весь тягар соціаль-
ної відповідальності та дотриманні хоча б мінімального
рівня стандартів життя населення та задоволення сусп-
ільних потреб взяла на себе держава. І вже на початку
30-х років клас підприємців був майже витіснений з еко-
номічної системи Радянського Союзу. Відтепер у загаль-
ноекономічному масштабі було окреслена система, за
якої підприємництво існувало у державній формі.

Реконструкція суспільного виробництва вимагала
жорсткого централізованого управління, однією із
форм якого стали п'ятирічні плани. А темпи індустріа-
лізації в Україні були просто вражаючими. В роки пер-
шої п'ятирічки (1928—1933) середньорічний приріст
промисловості дорівнював 19,4 %, а другої (1933—1938)
— 17,4%. Сталінські п'ятирічки вразили навіть Гітлера,
який відзначав: "Сталін знає як зібрати країну в кулак. І
кращими за його п'ятирічні плани є тільки наші, чоти-
рирічні" [8, c. 114]. Головним завданням побудови над-
держави був прискорений розвиток промисловості, за-
гальна електрифікація, стрімкий розвиток воєнного
комплексу. Такий стан змусив індивідуальну підприєм-
ницьку діяльність стати нелегальною та відійти у тіньо-
вий сектор. І тому соціальну відповідальність підприє-
мництва в період СРСР можна розглядати лише у формі
державних програм, а семе: наявність профілактичних
та оздоровчих санаторіїв, безкоштовна освіта і медици-
на, чітке дотримання норм та ГОСТів.

Підприємництво у звичній для нас формі почало
формуватись наприкінці 80-х років навколо виробничо-
господарських, партійних, комсомольських організацій.
Формами перших підприємницьких структур стали ко-
оперативи, асоціації, товариства. Однією з причин роз-
паду СРСР стала неспроможність ефективного управ-
ління господарськими процесами з єдиного центру та
бажання формування підприємницьких структур з боку
приватної ініціативи. Починаючи з середини 80-х років,
відчутними стали зміни у соціальній структурі Радянсь-
кого Союзу та мотивація до праці. Проблеми соціаль-
ного характеру набули значного поширення. Нестабіль-
на політична ситуація, незадоволеність споживчого по-
питу, поширення тіньової економіки призвели до роз-
паду найбільшої та найвпливовішої країни світу.

З проголошенням 24 серпня 1991 року розпочався
новий виток історії для українського підприємництва.
Необхідною умовою для повноцінного розвитку со-
ціальної відповідальності підприємництва є низький
рівень корумпованості економіки та, відповідно, висо-
кий рівень прозорості ведення бізнесу. Але, на жаль, на
сьогоднішній день в Україні зафіксований надзвичайно
високий рівень корумпованості, який визнаний не лише
вітчизняними та зарубіжними аналітиками, експертами,
громадськими та міжнародними організаціями, а й
навіть вітчизняними представниками вищих органів за-
конодавчої та виконавчої влади. Про це також свідчать
результати дослідження міжнародної антикорупційної
організації "Transparency International", за якими у 2012
році наша країна за рівнем корупції посіла 144 місце з
180 країн світу (у 2009 р. — 146, 2010 р. — 134, 2011 р. —
152) й поділяє його із Бангладешем, Камеруном, респуб-
лікою Конго та Сирією [9]. Проте, не зважаючи на
складність економічної, політичної та соціальної ситу-
ації в державі, з'являється розуміння, що концепція
соціальної відповідальності є важливим фактором ефек-
тивної діяльності та підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства.

Існує ціла низка чинників, які мотивують національні
підприємства до соціально відповідальної діяльності.
Одним із найбільш відомих є Глобальний договір ООН,
до якого Україна приєдналась у 2006 році. Станом на
2013 рік кількість вітчизняних компаній, громадських
організацій, бізнес-асоціацій та неурядових організацій,
які долучиличь до Глобального договору складає 190.
Значний скачок був у 2011 році. За 2013 рік було долу-
чено лише 9 компаній. Динаміку приєднання українсь-
ких компаній станом на 2013 рік наведено на рисунку 1.

Найбільш яскравими прикладами запровадження
концепції соціально-економічної відповідальності серед
вітчизняних підприємств можна назвати наступні: ком-
панія "Інтерпайп", ТОВ "Тетра Пак", компанія "Київ-
стар", ФПГ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), Обо-
лонь, банк "Надра".

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" в рамках
стратегії Групи Метінвест (входить до складу СКМ)
модернізує виробництво з врахуванням новітніх техно-
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Рис. 1. Динаміка приєднання українських компаній до Глобального договору ООН

Джерело: [12].
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логій в області екології. За підсумками 12-го Всеукраї-
нського конкурсу "Екологічна якість і безпека", у 2013
році МК "Запоріжсталь" став переможцем у номінації
"Розвиток найбільш чистих технологій у виробництві"
за впровадження й реалізацію енергоефективних, еко-
логічно безпечних і ресурсозберігаючих програм і тех-
нологій у виробництві [10]. На ключових підприємствах
Групи СКМ успішно впроваджена і функціонує сучасна
система екологічного менеджменту відповідно до вимог
стандарту ISO 14001. Так, варто зазначити, що у 2011
році промисловими холдингами групи СКМ було інвес-
товано 4165,3 млн грн. в заходи зі збереження навко-
лишнього середовища та модернізацію виробництва
[11].

Також існує низка українських меценатів, благо-
дійних фондів, створених з метою вирішення ряду со-
ціальних питань медицини, освіти, культури. Яскрави-
ми прикладами є корпоративний благодійний фонд СКМ
"Розвиток України", "Фонд Віктора Пінчука", міжнарод-
ний благодійний фонд "Україна 3000", фонд Олени
Пінчук (Франчук) "АнтиСнід". Завдяки функціонуван-
ню таких фондів можливим стає вирішення соціально
значущих питань та формування системи довіри між
бізнесом та суспільством.

ВИСНОВКИ
Історія розвитку українського підприємництва до-

водить, що концепція соціальної відповідальності,
філантропії та благодійності є однією із засадничих в
принципах його ведення. Існує велика кількість пози-
тивних прикладів. На жаль, про таку щедру спадщину
більшість нинішніх підприємців забули. На нашу дум-
ку, ситуація хоч і є критичною в Україні, проте не є без-
надійною. Існують позитивні тенденції розвитку соц-
іально-економічної відповідальності як у бізнес сере-
довищі, так і на державному рівні. Важливу роль, в пер-
шу чергу, в даній ситуації відіграють світові глобалі-
заційні процеси та науково-технічний прогрес. Розг-
лядаючи українські реалії, необхідно відмітити, що
центральна роль у формуванні соціальної відповідаль-
ності підприємництва належить державі. Держава має
сприяти прозорості ведення підприємницької діяль-
ності, вести активний діалог із бізнесом та створювати
відповідні важелі впливу для активізації позитивних
зрушень в даному напрямі. Завдяки цим факторам і
бізнес-сектор, і держава звикають до того, що про-
зорість, чесність та соціальна відповідальність стають
необхідними критеріями успіху як на мікро-, так і на
макрорівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На обсяги валового прибутку у розрахунку на 1 гек-

тар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах-
лідерах АПК України суттєво впливає наявність та
структура оборотних активів, а також ефективність їх
використання. Таким чином, для планування обсягів
валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у
землекористуванні задля визначення резервів  їх
збільшення необхідно визначити фактори впливу та
розробити кореляційно-регресійні моделі.
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Виявлено фактори впливу на обсяги валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землеко-
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лового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні задля визначення резервів їх
збільшення.

Factors of influence on the volumes of gross profit per 1 hectare of agricultural land in the land use at the
enterprises-leaders of Ukrainian AIC, built three factor linear and polynomial exponential correlation-regression
models of the dependence of the volume of gross profit per 1 hectare of agricultural land in the land of the main
factors, which provide the opportunity to plan the volume of gross profit per 1 hectare of agricultural lands in
land use for the reserves of their increase.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розробки кореляційно-регресійних мо-
делей для  планування показників  прибутковості
підприємств досліджують такі сучасні вітчизняні і за-
рубіжні науковці, як И.П. Атаманюк, С.А. Бородич, Л.Я.
Глубіш, Л.М. Ковальова, А.Д. Крюков, Р.І. Лопатюк,
О.П. Мельниченко, А.И. Орлов, Г.О. Роганова, В.Т. Ша-
ленний та інші.
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Однак, питання розробки кореляційно-регресійних
моделей впливу окремих факторів на обсяги валового
прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землеко-
ристуванні на підприємствах АПК України потребує
подальшого опрацювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження полягає в розробці багато-

факторної лінійної та поліноміальної степеневої коре-
ляційно-регресійні моделі залежності обсягів валово-
го прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у земле-
користуванні від основних факторів, які нададуть мож-
ливість планувати обсяги валового прибутку у розра-
хунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на ве-
ликих підприємствах АПК України задля визначення
резервів їх збільшення, що стане науковою новизною
даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для комплексного дослідження впливу структури
та окремих показників ефективності використання
оборотних активів (Х

i
) на результативний показник

(У), яким обрано обсяг валового прибутку на 1 гектар
угідь у землекористування, проведемо аналіз кореля-
ційних зв'язків, що мають імовірнісний характер [3].
За умови фіксованого положення інших факторів, які
не введені у математичну модель, багатофакторний ко-
реляційний аналіз надає можливість кількісно оціни-
ти та дослідити ступінь впливу факторних змінних,
введених у модель, на результативний показник, що
досліджується [3], та визначити аналітичний вираз за-
лежності випадкової величини y від незалежних вели-
чин Х

1
, Х

2
, ... Х

n
.

Аналіз впливу обраних факторів на розміри вало-
вого прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористу-
ванні надає можливість виявити певні тенденції, сфор-
мовані внаслідок діяльності підприємств-лідерів АПК
України протягом 2006—2012 рр. Взаємодія всіх фак-
торів  з  результативним  показником оп исується
рівнянням багатофакторної лінійної регресії наступ-
ного виду:

(1),
де  — теоретичні значення розмірів валового при-

бутку на 1 гектар угідь у землекористуванні, тис. грн. /
1 га, отримані шляхом підстановки значень факторних
ознак в отримане рівняння регресії;

а
1
, а

2
,  … а

n
  — коефіцієнти регресії (параметри

рівняння);
х

1
, х

2
, … х

n
  — значення обраних факторних ознак

[2, 6, 8].
На основі логіко-інтуїтивного підходу [10, с. 91] було

запропоновано 9 факторів, які, ймовірно, впливають на
розмір валового прибутку на 1 гектар угідь у землеко-
ристуванні на підприємствах АПК України, а саме:

х
1
  — обсяг оборотних активів у розрахунку на 1 га

угідь у землекористуванні, тис. грн. / 1 га;
х

2
  — матеріальні витрати на 1 гектар с/г угідь у зем-

лекористуванні, тис. грн. / 1 гектар;
х

3
  — питома вага оборотних активів в їх загально-

му обсязі, %;

х
4
  — питома вага дебіторської заборгованості в

загальному обсязі оборотних активів, %;
х

5
  — чисті оборотні активи, тис. грн.;

х
6
  — коефіцієнт оборотності оборотних активів,

раз;
х

7
  — матеріаломісткість продукції;

х
8
  — коефіцієнт покриття;

х
9
  — кількість працюючих.

Обрані фактори, які планується включити в мно-
жинну регресію, не перебувають в точній функціо-
нальній залежності та є кількісно вимірними [9, с. 478;
5]. Відсутність явища мультиколінеарності серед обра-
них факторів підтверджується результатами розрахун-
ку коефіцієнтів кореляції за наступною формулою:

(2).

Було досліджено статистичні дані 12 підприємств-
лідерів АПК України за період 2006—2012 рр.

Результати розрахунку коефіцієнтів кореляції для
підтвердження відсутності явища мультиколінеарності
представлено в таблиці 1, в якій відсутні значення ко-
ефіцієнтів кореляції між факторами, що перевищують
0,7.

На основі статистичних даних за допомогою ком-
понента "Пакет аналізу" в пакеті Microsoft Excel [9, с.
478] отримуємо наступну математичну модель:

(3).
Множинний коефіцієнт детермінації було розрахо-

вано за наступною формулою:

(4),

де  — множинний коефіцієнт детермінації;
 — факторна дисперсію результативного показ-

ника y, яка відображає вплив лише основних факторів;
 — загальна дисперсія результативного показни-

ка y, яка відображає вплив всіх факторів: і основних, і
залишкових.

Використані в формулі (4) показники факторної та
загальної дисперсій розраховуються за наступними
формулами:

(5),

 (6),

де  — середнє значення результативного показ-

ника;
n — число спостережень.
Коефіцієнт множинної кореляції R для отриманої

моделі дорівнює 0,999, що підтверджує наявність ви-

Таблиця 1. Перевірка моделі на наявність мультиколінеарних зв'язків
між досліджуваними парами факторних ознак

8,8
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сокої кореляції [9, с. 480]. Відповідно, коефіцієнт де-
термінації, що висвітлює ступінь відповідності отри-
маної математичної моделі вхідним даним [3, 4], дорі-
внює 0,997. Таким чином, частка дисперсії отримано-
го результату y, що пояснюється регресією, дорівнює
99,7%, відповідно, частка неврахованих факторів і ви-
падкової складової, що неможливо врахувати у зв'яз-
ку зі стохастичною природою моделі, складає всього
0,3%.

Перевіримо адекватність та значимість отриманої
моделі за допомогою проведення перевірки коефіцієн-
та детермінації з використанням F-критерію, в основі
якого полягає наступна формула:

(7),

де F — критерій Фішера;
m — число факторів в отриманій моделі.
Якщо в отриманій регресійній моделі вільний член

дорівнює 0, необхідно у процесі розрахунку критерію
Фішера збільшити чисельник на 1.

Використовуючи критерій Фішера, робимо висно-
вок, що з ймовірністю 88 % отримане рівняння множин-
ної регресії є значущим і адекватно описує зв'язок роз-
міру валового прибутку на 1 гектар угідь у землекори-
стуванні на підприємствах АПК України із зазначени-
ми факторами, оскільки F

t
 (43,354) > F

крит
 (41,454) [9, с.

480],  внаслідок чого відхиляється  гіпотеза щодо
рівності вектора коефіцієнтів із ймовірністю помилки,
що дорівнює 0,12. Таким чином, значення хоча б одно-
го з елементів вектору відрізняється від нуля.

Також оцінимо адекватність отриманого рівняння
регресії за допомогою показника середньої помилки
апроксимації, розрахованого за наступною формулою:

(8),

де t — показник середньої помилки апроксимації;
— стандартне значення помилки для параметру

рівняння аі.
Отримане рівняння було оцінено за t-критерієм

Стюдента для того, щоб виявити, чи всі параметри
рівняння регресії можна вважати статистично значу-
щими [9, с. 479]. Для t

крит
=4,17 було виявлено факто-

ри, вплив яких є недостатнім з ймовірністю помилки
0,15.

Після видалення з моделі всіх факторів, t-критерій
Стюдента яких суттєво менше за критичний із зазначе-
ною ймовірністю помилки (x4, x7, x8, x9), отримано
оновлену п'яти факторну кореляційно-регресійну мо-
дель наступного виду:

(9).
Використавши критерій Фішера, виявлено, що з

ймовірністю 95 % отримане рівняння є значущим і може
використовуватись, оскільки Ft (8,92) > Fкрит (5,05).
Оцінивши отримане рівняння за t-критерієм Стюдента,
виявлено, що значення t-критерію для факторів x

2
 та x

3
менше за t

крит
=2,57, таким чином, зазначені фактори не-

обхідно видалити з моделі. Стосовно всіх інших фак-
торів (x

1
, x

5
, x

6
) виконується вимога , саме тому

з ймовірністю помилки, що дорівнює 0,05, гіпотеза щодо
рівності нулю зазначених коефіцієнтів відкидається,
внаслідок чого вони вважається значимими [9, с. 478—
481].

Таким чином, серед обраних факторів впливу на
розмір валового прибутку на 1 гектар угідь у землеко-
ристуванні залишено лише 3 кількісно вимірні факто-
ри, які не перебувають в точній функціональній залеж-
ності. За результатами аналізу отримано наступну
трьох факторну кореляційно-регресійну модель виду:

(10).
Для даної моделі значення коефіцієнту множинної

кореляції R дорівнює 0,95, що підтверджує наявність
щільного зв'язку між обраними факторними та резуль-
тативною ознаками та високу якість отриманої моделі,
а коефіцієнт множинної детермінації дорівнює 0,90, що
означає значний ступінь відповідності отриманої мо-
делі вхідним даним. Так, варіація обсягів валового при-

бутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні дослі-
джуваної кількості підприємств на 90,0 % обумовлюєть-
ся обраними факторами. Змінність значень результа-
тивного показника у біля отриманої лінії регресії скла-
дає 10%, відповідно, це частка неврахованих факторів
в отриманій економетричній моделі.

Використовуючи критерій Фішера для перевірки
значимості отриманої моделі, робимо висновок, що з
ймовірністю 98 % отримане рівняння множинної рег-
ресії є значущим і адекватно описує зв'язок валового
прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні із
обраними факторами, оскільки F

t
 (20,57) > F

крит
 (6,45).

Надамо оцінку отриманому рівнянню за t-критерієм
Стюдента та виявимо, чи всі параметри рівняння рег-
ресії можна вважати статистично значущими. Розрахо-
ваний показник tкрит за наявності рівня значущості
0,02 дорівнює 3,00. Значення t-критерієв Стюдента для
факторів x

1
, x

5
, x

6
 дорівнюють 5,07, 3,15 та 5,45, відпов-

ідно, всі фактори, включені в модель, попадають в кри-
тичний інтервал , саме тому вони
є значущими з ймовірністю 98 %. Вільний член а

о
 також

є статистично значимою величиною.
Перевіримо отриману модель (10) на логічну адек-

ватність, тобто відповідність отриманого рівняння
економічному змісту валового прибутку на 1 гектар с/
г угідь у землекористуванні. З'ясуємо відповідність
знаків у багатофакторній моделі між кожним з обра-
них факторів і показником, що обрано в якості резуль-
тативного [7, с. 111]. Додатні знаки при трьох факто-
рах свідчать про наявність прямих зв'язків між всіма
факторами і показником y, що підтверджує, що за умо-
ви інших рівних умов зростання обсягів оборотних ак-
тивів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекористу-
ванні, чистих оборотних активів та коефіцієнту оборот-
ності оборотних активів сприяють зростанню валово-
го прибутку на 1 гектар угідь у землекористуванні. При
зменшенні використаних факторів показник, що обра-
но в якості результативного, буде реагувати відповід-
но.

Для розрахунку порівняної сили впливу кожного з
обраних факторів на отриманий результат обчислимо
часткові коефіцієнти еластичності, значення яких при
фіксованих значеннях інших факторів висвітлять у
відсоткових значеннях зміну результативної ознаки
при зміні кожного з використаних факторів на 1% [6].
Розрахунок коефіцієнтів еластичності проводиться з
використанням наступної формули:

(11),

де E
i
 — коефіцієнти еластичності;

 — середнє значення і-го фактору;
 — середнє значення результативної ознаки.

Таким чином, при збільшенні обсягів оборотних ак-
тивів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекористуванні
на 1 % обсяг валового прибутку на 1 га угідь у землеко-
ристуванні збільшиться на 0,58 %; при збільшенні об-
сягів чистих оборотних активів на 1 % обсяг валового
прибутку на 1  гектар угідь у  землекористуванні
збільшиться на 0,51 %; при збільшенні значення коефі-
цієнту оборотності оборотних активів на 1 % обсяг ва-
лового прибутку на 1 гектар угідь у землекористуванні
збільшиться на 1,03 %.

Так, на основі результатів кореляційно-регресійно-
го аналізу робимо висновок, що на зростання обсягів
валового прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у
землекористуванні на досліджуваних підприємствах
АПК України найбільший вплив спричиняють показни-
ки оборотності оборотних активів.

Перевірка отриманої моделі на наявність мульти-
колінеарності висвітлила, що між усіма з досліджува-
них пар факторних ознак відсутній тісній кореляційний
зв'язок, саме тому отримана лінійна кореляційно-рег-
ресійна модель може розглядатися як основа для пла-
нування обсягів валового прибутку у розрахунку на 1
гектар с/г угідь у землекористуванні задля визначення
резервів їх збільшення [6].

Хоча значення коефіцієнту множинної детермінації
в отриманій кореляційно-регресійній моделі (10) досить
високе (0,90), а сама модель адекватно описує зв'язок
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результативного показника з обраними факторами,
існують помилки при розрахунку теоретичних значень
розмірів валового прибутку на 1 с/г гектар угідь у зем-
лекористуванні, які неможливо вважати несуттєвими.
Саме тому, розробимо поліноміальну степеневу коре-
ляційно-регресійну модель, спираючись на поліноміаль-
ний алгоритм оптимальної екстраполяції параметрів
стохастичних систем, запропонований І.П. Атаманю-
ком [1, с. 16—19].

У процесі розробки поліноміальної степеневої ко-
реляційно-регресійної моделі всі значення факторів,
використані при побудові моделі (3), було зведено в
квадрат, після чого проаналізовано вплив всіх отрима-
них факторів на результативний показник та видалено
ті, чий вплив можна вважати недостатнім.

Таким чином, отримано поліноміальну степеневу
кореляційно-регресійну модель впливу обраних фак-
торів на розмір валового прибутку на 1 гектар с/г угідь
у землекористуванні:
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(12).

Розраховані теоретичні значення результативного
показника за допомогою поліноміальної степеневої
кореля ційно-регре с ійної  моде лі  (12)  нес уттєво
відрізняються від емпіричних значень результативного
показника, а отримані помилки результатів практично
дорівнюють 0  (середній розмір  помилки складає
1,328*10-11 %), що свідчить про точність прогнозів, на-
даних за допомогою отриманої моделі, не зважаючи на
її складність.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, за результатами сформульовано на-
ступні висновки:

1. Виявлено фактори впливу на обсяги валового
прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у землеко-
ристуванні на досліджуваних підприємствах-лідерах
АПК України, серед яких основними є обсяги оборот-
них активів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекори-
стуванні, при збільшення яких на 1% обсяг валового
прибутку на 1  гектар угідь у  землекористуванні
збільшиться на 0,58%; чисті оборотні активи, при
збільшення яких на 1% обсяг валового прибутку на 1
гектар угідь у землекористуванні збільшиться на 0,51%;
коефіцієнт  оборотності  оборотних активів ,  при
збільшенні якого на 1% обсяг валового прибутку на 1
гектар угідь у землекористуванні збільшиться на 1,03%;

2. Побудована трьохфакторна лінійна та поліномі-
альна степенева кореляційно-регресійна модель залеж-
ності обсягів валового прибутку у розрахунку на 1 гек-
тар с/г угідь у землекористуванні від основних фак-
торів, які надають можливість планувати обсяги вало-
вого прибутку у розрахунку на 1 гектар с/г угідь у зем-
лекористуванні задля визначення резервів їх збільшен-
ня. Додатні коефіцієнти регресії в отриманій лінійній
моделі свідчать про прямий кореляційний зв'язок між
результативною ознакою та факторами впливу на неї,
що застосовуються в цій моделі.

3. Збільшення обсягів валового прибутку у розра-
хунку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні можна
досягти за рахунок збільшення обсягів оборотних ак-
тивів у розрахунку на 1 га с/г угідь у землекористу-
ванні, збільшення обсягів чистих оборотних активів за
допомогою систематичного зменшення обсягів дебі-
торської і кредиторської заборгованостей, підвищен-
ня коефіцієнту оборотності оборотних активів за ра-
хунок скорочення термінів оборотності заборгованості
дебіторів, недопущення ситуації наявності значної
кількості "залежалих" товарно-матеріальних запасів,
які неможливо реалізувати.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день житлово-комунальна галузь

є економічно збитковою та невпорядкованою, і на її
діяльність є безліч нарікань, здебільшого об'єктивних і
справедливих. Це соціальна сторона проблеми. Є і тех-
ніко-технологічна сторона — галузь має морально і
фізично зношені основні фонди, постійно знаходиться
в режимі аварійних ситуацій, надає продукцію та послу-
ги низької якості. Звідси зрозуміло, що таку незадо-
вільну ситуацію треба змінювати, причому швидко і ра-
дикально. Одним з варіантів вирішення проблеми мож-
на назвати пошук шляхів зниження витрат комунальних
підприємств, і як наслідок — зниження тарифу на на-
дані послуги населенню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Протягом певного періоду вирішенням питання

оцінки житлово-комунального господарства займався
ряд вчених. Значний внесок у дослідження проблеми оц-
інки стану житлово-комунального господарства внесли
вітчизняні вчені, зокрема, М. Долішній, П. Бєлєнький,
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OUTSOURCING AS A MEANS OF INCREASING COMUNAL ENTERPRICE

Автори у статті висвітлюють результати проведеного дослідження впровадження аутсорcингу в
діяльність комунального підприємства. Охарактеризовано функціонування комунального господарства
України. Виявлені основні проблеми ефективного функціонування комунальної галузі. Досліджено аут-
сорсинг як засіб зниження витрат підприємства. Визначено чинники, що перешкоджають ефективному
використанню аутсорсингу в Україні. Виявлено фактори підвищення ефективності застосування аутсор-
сингу. Обгрунтовано рішення про передачу бізнес-процесів КП ВЖРЕО на аутсорсинг. Для оцінки значи-
мості бізнес-процесів були використані результати оцінок провідних експертів. Авторами статті засто-
сована методика оцінки аутсорсингу, в якій поєднується зміна доходів та витрат підприємства. Дослід-
жений вплив аутсорсингу на витрати та доходи комунального підприємства. Авторами у статті розрахо-
вана ефективності заходів впровадження аутсорсингу в діяльність комунального підприємства.

Ukraine. Educed factors of increase of efficiency of application of outsourcing. Reasonable decisions are
about the transmission of business processes of КP ВZhRЕО on outsourcing. For the estimation of meaningfulness
of business processes there were drawn on the results of estimations of leading experts. By the authors of the
article the applied methodology of estimation of outsourcing, the change of profits and charges of enterprise
combines in which. Investigational influence of outsourcing is on charges and profits of communal enterprise.
In the article expected authors to efficiency of measures of introduction of outsourcing in activity of communal
enterprise.

Ключові слова: аутсорсинг, комунальне підприємство, ефективність, бізнес-процес, доходність, витрати.
Key words: outsourcing, communal enterprise, efficiency, business process, profitableness, charges.

С. Панчишин, А. Бернвальд, О.Ю. Амосов, В.М. Бабаєв,
В.М. Вакуленко, А.Г. Воронін, А.А. Дронов, О.А. Кар-
лова. З основними положеннями функціонування жит-
лово-комунального господарства на ринкових засадах
можна було ознайомитись, вивчаючи роботи зарубіж-
них вчених таких, як Д. Віккерса, В. Віскусі, П. Габора,
Д. Гарднера, А. Кумара, В. Шаркі. Проте на сьогоднішній
день важливим науковим завданням стає підвищення
ефективності функціонування підприємств ЖКГ, необ-
хідною є розробка заходів, що впливатимуть на змен-
шення собівартості наданих послуг і як наслідок —
збільшення доходності комунальних підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка заходів щодо впровад-

ження аутсорсингу в діяльність комунальних підприємств
з метою підвищення ефективності їх діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) — одна

з важливих і самих проблемних галузей міського гос-
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подарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зок-
рема забезпечення населення, підприємств й організацій
необхідними житлово-комунальними послугами. Про-
блеми походять із радянських часів, коли сектор ЖКГ
(як і решта економіки) розвивався неприродним шляхом.
Утворилася нестійка асиметрична структура майнових
прав, якої дотепер не вдається позбутися.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві
продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у
становленні ринкових засад господарювання, розвитку
конкуренції та залученні приватних інвестицій у
підприємства галузі [2].

Значний вплив на формування доходів має держав-
на політика у сферах ціноутворення, оподаткування та
кредитування. За цих обставин створення передумов для
ефективної роботи підприємств, забезпечення ефектив-
ного використання доходів є надзвичайно актуальним
питанням [5]. Основними умовами, що впливають на
підвищення прибутковості комунального підприємства
є: зниження собівартості послуг, розширення обсягів
наданих послуг, своєчасні розрахунки населення за от-
римані послуги, збільшення цільового фінансування
підприємств комунальної галузі.

Нині дедалі більшої популярності в розвинутих краї-
нах світу набувають такі напрями забезпечення потреб
підприємства в кадрових послугах, як лізинг персоналу
та аутсорсинг [1]. Це зумовлено потребою підприємств
у залученні тимчасових працівників, що може бути вик-
ликана тривалою хворобою працівника, сезоном відпу-
сток, здійсненням маркетингових досліджень, а також
вищою оплатою праці персоналу у розвинутих країнах
порівняно з менш розвинутими.

Як правило, вітчизняні підприємства вирішують про-
блему нестачі кваліфікованих кадрів, переклавши додат-
кові завдання на своїх працівників, що негативно впли-
ває на подальшу діяльність підприємства через зменшен-
ня продуктивності їхньої праці [6]. На практиці цю про-
блему можна тимчасово вирішити за рахунок залучен-
ня на певний термін працівників за договорами підряду,
але при цьому виникають додаткові витрати, пов'язані
із пошуком та відбором необхідного персоналу. Саме
тому лізинг персоналу активно використовують у про-
відних країнах світу [3, с. 68].

Першою країною, в якій стали застосовувати аут-
сорсинг у ЖКГ, стала Великобританія, де він став го-
ловним засобом залучення приватних коштів до вико-
нання комунальних робіт.

Аналіз вітчизняних нормативно-правових актів та
результатів практичної діяльності органів місцевого са-
моврядування свідчить про відсутність напрацьованих
комплексних заходів щодо підвищення ефективності
функціонування ЖКГ.

 З метою активізації більш ефективного використан-
ня аутсорсингу на комунальних підприємствах України
необхідно провести ряд заходів: удосконалити законо-
давчу базу, яка б захищала інтереси вітчизняних
підприємницьких структур; проводити роз'яснювальну
роботу серед співробітників стосовно переваг аутсор-
сингу; забезпечити компенсаційний пакет для тієї кате-
горії працівників, які будуть звільнені в результаті опти-
мізації кадрових процесів; проводити систематичний
моніторинг ринку аутсорсингових послуг; диверсифіку-
вати ризики шляхом відбору кількох провайдерів.

Впровадження аутсорсингу в діяльність комуналь-
ного підприємства розглянемо на прикладі Міського
комунального підприємства "Жовтоводське виробниче
житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання", що є
правонаступником комунальної власності житлового
фонду господарських споруд Жовтоводської міської
ради народних депутатів.

За основу при прийнятті рішення про передачу
бізнес-процесів КП ВЖРЕО на аутсорсинг ми пропо-
нуємо використати значимість даного бізнес-процесу
для підприємства, якість виконання бізнес-процесу та

його частку у витратах підприємства. Комбінування оці-
нок бізнес-процесу за цими трьома критеріями зумов-
лює вибір підприємства на користь аутсорсингу або
здійснення цього бізнес-процесу власними силами. Зна-
чимість бізнес-процесів, якість їх виконання та частка
бізнес-процесів у витратах підприємства можуть бути
оцінені з використанням експертного опитування.

Нами було сформовано перелік потенційних екс-
пертів в кількості 50 осіб, з яких в подальшому було
відібрано 10 осіб з найвищим рівнем компетентності,
адже персональний склад експертної групи із загаль-
ного числа претендентiв формується з найбiльш компе-
тентних спецiалiстiв, які можуть проявити максималь-
ну здатнiсть до передбачення майбутнього i адекватно-
го вiдображення тенденції та закономiрностi розвитку
дослiджуваного процесу (явища, об'єкта).

Ступiнь придатностi спецiалiста до експертизи по
анкетному опитуванню визначається за коефiцiєнтом
компетентності [4]:

(1),

де γ
ij
 — вага i-ої градації (пiдкресленої експертом,

що оцінюється)- i-ій характеристиці в балах;
γ

j
 — максимальна вага j-ої характеристики в балах.

Крiм оцiнки компетентностi спецiалiстiв при
формуваннi групи експертiв необхiдно звернути увагу
на ряд iнших факторiв (умов). Так, однiєю з труднощiв
при формуваннi групи є проблема традицiйних або
професiйних переконань визначеного кола спецiалiстiв.
Якщо члени групи роздiляють деякi переконання, то це
обов'язково вiдіб'ється на прогнозi. Щоб виключити або
ж звести до мiнiмуму вплив переконання групи
експертiв, доцiльно формувати експертну групу з пред-
ставникiв всiх напрямiв i шкiл мислення в данiй сферi.

Після формування групи експертів, їм було запро-
поновано виставити бали по кожному з двох атрибутив-
них критеріїв для кожного бізнес-процесу від 1 до 10 в
порядку зростання значимості чи якості. На основі оц-
інок експертів розраховувались середні оцінки значи-
мості бізнес-процесів та якості їх виконання. Показник
доцільності прийняття рішень щодо передачі бізнес-
процесу на аутсорсинг ми обчислювали наступним чи-
ном [4]:

(2),

де K
1
 — атрибутивний показник необхідності пере-

дачі бізнес-процесу на аутсорсинг;
K

2
 — кількісний показник необхідності передачі

бізнес-процесу на аутсорсинг.
n — кількість атрибутивних та кількісних критеріїв,

що враховуються при прийнятті рішення про не-
обхідність передачі бізнес-процесу на аутсорсинг.

Якісний показник необхідності передачі бізнес-про-
цесу на аутсорсинг розраховується за формулою:

K
a
 = B

w
 +B

q
(3),

де B
w
, B

q
 — бальні оцінки стратегічної значимості

бізнес процесу та якості його виконання.
Кількісний показник необхідності передачі бізнес-

процесу на аутсорсинг розраховується за формулою:
K

a
 = 10 - B

v
(4),

де B
v
 — бальна оцінка коефіцієнту співвідношення

витрат до середнього рівня. Результати оцінок експертів
значимості бізнес-процесів КП ВЖРЕО та їх ранжуван-
ня наведено в таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, за оцінками експертів, до
бізнес-процесів з високим рівнем стратегічної значи-
мості відносяться капітальний ремонт, ремонт доріг,
ремонт покрівлі, технічне обслуговування ліфтів, ре-
монт під'їздів, обслуговування мереж зовнішнього
освітлення та ремонт систем водопостачання. До бізнес-
процесів з низьким рівнем значимості експерти віднес-
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ли утилізацію відходів. Усі інші бізнес-процеси потра-
пили в групу з середньою значимістю (промивання сис-
тем опалення та обслуговування вентиляційних каналів).
Результати оцінок експертів якості бізнес-процесів КП
ВЖРЕО та їх ранжування наведено в таблиці 2.

Як видно з даних таблиці 2, експерти відзначили ви-
соку якість наступних бізнес-процесів: утилізація
відходів, промивання систем опалення та обслуговуван-
ня мереж зовнішнього освітлення. Низькою якістю, за
оцінками експертів відзначався капітальний ремонт. Усі
інші бізнес-процеси потрапили в групу з середнім рівнем
якості їх виконання (ремонт покрівлі, асфальтування
доріг, технічне обслуговування ліфтів, обслуговування
вентиляційних каналів, ремонт систем водопостачання
тощо). За третім критерієм бізнес-процеси розподіли-
лись наступним чином (таблиця 3).

Як видно з даних таблиці 3, бізнес-процесами з ви-
соким рівнем коефіцієнту відношення витрат до серед-
ньої їх суми є ремонт доріг. Низьким рівнем цього по-
казника відзначався капітальний ремонт. Інші бізнес-
процеси мають середній рівень коефіцієнту відношення
витрат до середньої їх суми (утилізація відходів, про-
мивання систем опалення, ремонт покрівлі, технічне об-
слуговування ліфтів, ремонт систем водопостачання
тощо).

Отримані дані внесено в таблицю 4, на їх основі роз-
раховано показник необхідності передачі бізнес-проце-
су на аутсорсинг.

Для зручності інтерпретації даних комплексних по-
казників по бізнес-процесах їх було згруповано та пред-
ставлено у вигляді таблиці 5. Як видно з даної таблиці,
на КП ВЖРЕО в сучасних умовах не виявлено бізнес-
процесів, що відповідають необхідності передачі на по-
вний або в поєднанні з частковим аутсорсинг (від 0 до
3,7 та від 3,7 до 4,6 бали). Однозначним є рішення про
часткову передачу бізнес-процесів "Ремонт (асфальту-
вання) доріг" на аутсорсинг. Крім того, з врахуванням
критеріїв значимості бізнес-процесів, якості їх виконан-
ня та частки у витратах підприємства, ще три бізнес-
процеси можуть бути передані на частковий аутсорсинг
або виконуватись власними силами.

Враховуючи неоднозначність рішення та відносно не-
велику частку у витратах на виконання цих бізнес-про-
цесів, а також необхідність поступового трансформуван-
ня підприємства з метою зменшення опору змінам, більш
доцільно залишити ці процеси у власному виконанні.

Запланований обсяг асфальтних робіт КП ВЖРЕО
дозволяє вивільнити ремонтну бригаду чисельністю 15
осіб для виконання ними ремонтних робіт, а точніше ас-
фальтування доріг.

Отже, в результаті аутсорсингу персоналу на КП
ВЖРЕО скорочуються не тільки витрати на оплату праці,
а й видатки, пов'язані з відрахуваннями в соціальні фонди.

За виконання плану ремонтній бригаді передбачені
премії в розмірі 20% місячної заробітної плати. Оскіль-
ки ремонтна бригада працює в умовах, які відносяться

Бізнес-процес 
Сума балів 

експертів 

Середня 

бальна 

оцінка 

Інтерпретація 

бальної оцінки 

утилізація відходів 36 3,6 низька 

капітальний ремонт  69 6,9 висока 

промивання систем опалення 58 5,8 середня 

ремонт (асфальтування) доріг  93 9,3 висока 

ремонт покрівлі 92 9,2 висока 

технічне обслуговування ліфтів 89 8,9 висока 

ремонт під’їздів 85 8,5 висока 

обслуговування вентиляційних каналів  62 6,2 середня 

ремонт систем водопостачання 81 8,1 висока 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення 68 6,8 висока 

Таблиця 1. Бальні оцінки значимості бізнес-процесів КП ВЖРЕО

Бізнес-процес 
Сума балів 

експертів 

Середня 
бальна 

оцінка 

Інтерпретація 

бальної оцінки 

утилізація відходів 98 9,8 висока 

капітальний ремонт  35 3,5 низька 

промивання систем опалення 72 7,2 висока 

ремонт (асфальтування) доріг  61 6,1 середня 

ремонт покрівлі 62 6,2 середня 

технічне обслуговування ліфтів 61 6,1 середня 

ремонт під’їздів 57 5,7 середня 

обслуговування вентиляційних каналів  45 4,5 середня 

ремонт систем водопостачання 60 6 середня 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення 72 7,2 висока 

Таблиця 2. Бальні оцінки якості виконання бізнес-процесів КП ВЖРЕО

Бізнес-процес 

Значення 

коефіцієнта 

співвідношення 

Бальна 

оцінка 

Оцінка 

відповідно 

градації 

утилізація відходів 0,86 4,3 середня 

капітальний ремонт  0,68 3,4 низька 

промивання систем опалення 1,10 5,5 середня 

ремонт (асфальтування) доріг  1,96 9,8 висока 

ремонт покрівлі 1,22 6,1 середня 

технічне обслуговування ліфтів 1,16 5,8 середня 

ремонт під’їздів 0,90 4,5 середня 

обслуговування вентиляційних каналів  0,76 3,8 середня 

ремонт систем водопостачання 1,00 5,0 середня 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення 0,96 4,8 середня 

Таблиця 3. Бальні оцінки коефіцієнта співвідношення витрат бізнес-процесів
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до важких та шкідливих, працівникам передбачені доп-
лати та надбавки в розмірі 10% місячної заробітної пла-
ти. В результаті розраховуємо місячні витрати на опла-
ту праці в загальному обсязі, враховуючи суму премій
та доплат, що передбачені працівникам ремонтної бри-
гади КП ВЖРЕО (таблиця 6).

У результаті проведених розрахунків бачимо, що
місячні витрати на заробітну плату працівників ремонт-
ної бригади складають 43211,88 грн.

Оскільки, аутсорсинг працівників ремонтної брига-
ди триватиме 6 місяців, розраховуємо економію зароб-
ітної плати КП ВЖРЕО шляхом добутку місячних вит-
рат на заробітну плату працівників ремонтної бригади
та терміну аутсорсингу.

У результаті чого отримали економію витрат на за-
робітну плату в розмірі: 43211,88 грн. × 6 місяців =
259271,28 грн.

Згідно з укладеним договором КП ВЖРЕО отримує
комісійну винагороду за аутсорсинг своєї ремонтної

бригади в розмірі 35% від заробітної плати працівників
(259271,28 × 0,35 = 90744,95 грн.)

Для підтвердження доцільності впроваджених за-
ходів скористаємося методикою оцінки аутсорсингу,
в якій поєднується зміна доходів та витрат підприєм-
ства. В основі даної методики лежить положення, що
результатом аутсорсингу може бути: зниження витрат,
зростання доходів, зростання доходів і зниження вит-
рат.

Таким чином, в результаті всіх проведених розра-
хунків ми отримаємо скорочення витрат та підвищення
доходів підприємства (таблиця 7).

Виходячи з даних таблиці 7 бачимо, що виручка
(дохід) від реалізації послуг підприємства в результаті
укладання договору аутсорсингу персоналу в плано-
вому році в порівнянні з 2012 роком зріс на 90,74 тис.
грн. Що ж стосується собівартості, то її значення в
плановому році в порівнянні з 2012 роком відповідно
зменшилося на 259,27 тис. грн. Головною причиною

Бізнес-процес 

Значимість 

бізнес 

процесу для 

підприємства 

Якість 

виконання 

бізнес-

процесу 

Коефіцієнт 

співвідношення 
витрат 

Інтегральний 

показник 

утилізація відходів 3,6 9,8 4,3 6,4 

капітальний ремонт  6,9 3,5 3,4 5,7 

промивання систем опалення 5,8 7,2 5,5 5,8 

ремонт (асфальтування) доріг  9,3 6,1 9,8 5,2 

ремонт покрівлі 9,2 6,2 6,1 6,4 

технічне обслуговування ліфтів 8,9 6,1 5,8 6,4 

ремонт під’їздів 8,5 5,7 4,5 6,6 

обслуговування вентиляційних 

каналів  
6,2 4,5 3,8 5,6 

ремонт систем водопостачання 8,1 6 5 6,4 

обслуговування мереж 

 зовнішнього освітлення 
6,8 7,2 4,8 6,4 

Таблиця 4. Результати оцінювання експертами бізнес-процесів КП ВЖРЕО

Рівень 

інтегрального 

показника 

Групування 
бізнес-

процесів за 

інтегральним 

показником 

Кількість 

бізнес-

процесів 

Найменування бізнес-процесів Рекомендації 

Низький До 3,7 - - Повний 

аутсорсинг 

Середній Від 3,7 до 4,6 - - Частковий або 

повний 
аутсорсинг 

Від 4,6 до 5,5 1 ремонт (асфальтування) доріг Частковий 
аутсорсинг 

Від 5,5 до 6,4 3 капітальний ремонт; 
промивання систем опалення; 

обслуговування вентиляційних 

каналів 

Частковий 
аутсорсинг або 

власне 

виконання 

Високий 6,4 і вище 6 утилізація відходів; 
ремонт покрівлі; 

технічне обслуговування 

ліфтів; 

ремонт під’їздів; 

ремонт систем 

водопостачання; 
обслуговування мереж 

зовнішнього освітлення 

Власне 
виконання 

Таблиця 5. Рекомендації по необхідності передачі бізнес-процесів на аутсорсинг

Таблиця 6. Витрати на оплату праці ремонтної бригади

Кваліфікація 

робітника 

Заробітна плата, 

грн. 

Сума премії, 

грн. 

Сума доплат, 

грн. 

Всього витрат на 

оплату праці, грн. 

асфальтобетонник 

3-го розряду 
9660,54 1932,11 966,05 12558,7 

асфальтобетонник 

4-го розряду 
8693,48 1738,70 869,35 11301,53 

асфальтобетонник 

5-го розряду 
14885,88 2977,18 1488,59 19351,65 

Всього     43211,88 
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цього стала економія заробітної плати КП ВЖРЕО за
рахунок аутсорсингу персоналу. В результаті зростан-
ня доходу підприємства та зниження його витрат ва-
ловий прибуток в плановому році в порівнянні з 2012
роком зріс на 350,01 тис. грн. і склав 3471,01 тис. грн.
Всі проведені вище розрахунки в результаті призвели
до зростання чистого прибутку підприємства в плано-
вому році порівняно з 2012 роком на 350,01 тис. грн. У
результаті цього чистий прибуток підприємства в пла-
новому році склав 412,01 тис. грн. Тобто, можемо заз-
начити, що аутсорсинг ремонтної бригади КП ВЖРЕО
в даному випадку є ефективним заходом, оскільки нами
було досягнуто найважливіших завдань: підвищення
доходів та зниження витрат підприємства.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що

функціонування ЖКГ на основі впровадження аутсор-
сингу є пріоритетним напрямом. Критеріями визначен-
ня економічної доцільності аутсорсингу можна вважа-
ти співвідношення власних витрат на виконання певно-
го виду робіт до вартості цих робіт в аутсорсера. У зв'яз-
ку з тим, що комунальні підприємства в сучасних умо-
вах для підвищення ефективності своєї діяльності на-
магаються зменшити витрати, можна рекомендувати
впровадження використання аутсорсингу підприєм-
ствам комунальної галузі з метою формування сприят-
ливого інвестиційного клімату у даній галузі та демо-
нополізації ринку ЖКП.
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Дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг) 25050 25158,89 108,89 

ПДВ 4175 4193,15 18,15 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(послуг) 

20875 20965,74 90,74 

Собівартість реалізованої продукції 17754 17494,73 -259,27 

Валовий прибуток 3121 3471,01 350,01 

Інші операційні доходи 1385 1385 - 

Адміністративні витрати 2615 2615 - 

Витрати на збут - - - 

Інші операційні витрати 1829 1829 - 
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прибуток 62 412,01 350,01 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перспективне прогнозування доходів та видатків

бюджету пенсійного фонду є основним інструментом та
вихідною базою для оцінки ефективності, вибору та
обгрунтування методів вдосконалення солідарної сис-
теми загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування. У вітчизняній практиці державного управ-
ління розвитком системи пенсійного забезпечення тех-
нології прогнозування до теперішнього часу викорис-
товуються не в повній мірі, на відміну від систем пенсій-
ного забезпечення у провідних країнах світу, які вико-
ристовують актуарні та прогнозні методи та моделі не
тільки для економічного обліку пенсійних прав застра-
хованих осіб та контролю за формуванням довгостро-
кових пенсійних зобов'язань, але і для розрахунку по-
точних бюджетних зобов'язань та надходжень страхо-
вих внесків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень вітчизняних та

зарубіжних вчених та практиків у сфері пенсійного за-
безпечення можна назвати праці: Б. Зайчука, Е. Лібано-
вої, Г. Мак-Таггарта, Б. Надточного, В. Роїка, Н. Сав-
ченко, А. Соловйова, М. Тарасюка, І. Чугунова. З ме-
тою збалансування бюджету Пенсійного фонду Украї-
ни подальшого вивчення та узагальнення потребує по-
рядок планування бюджету пенсійного фонду, особли-
вості формування перспективного прогнозу солідарної
системи загальнообов'язкового державного пенсійно-
го страхування.

УДК 657.412.7

Є. О. Тонкопрядов,
аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Ye. Tonkopriadov,
aspirant, Kiev national university of trade and economy

PROSPECTIVE PREDICTION OF THE BUDGET OF PENSION FUND OF UKRAINE

Розкрито особливості формування доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду України в серед-
ньостроковій перспективі. Здійснено аналіз сучасних тенденцій трансформації солідарної системи за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхування та виявлено особливості її розвитку в умовах
проведення адміністративної реформи. Обгрунтовано доцільність розвитку інституційних засад систе-
ми планування державного бюджету та бюджету пенсійного фонду. Запропоновано напрями подальшо-
го удосконалення методів планування бюджету солідарної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування з урахуванням позитивного вітчизняного досвіду, що надасть змогу посилити
рівень збалансованості бюджету Пенсійного фонду України.

The features of income and expenditures of the Pension Fund of Ukraine in the medium term are revised. The
analysis of current trends transformation PAYG mandatory state pension insurance and revealed features of its
development in the context of administrative reform. The appropriateness of the institutional framework of the
state budget planning and budget pension fund. Directions for further improvement techniques budgeting PAYG
mandatory state pension insurance based on positive national experiences that will enable to increase the level
of balancing the budget of the Pension Fund of Ukraine.

Ключові слова: бюджет пенсійного фонду, власні надходження, дефіцит бюджету, видатки солідарної
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, перспективне прогнозування.

Key words: budget of pension fund, aggregate profits, deficiency of budget, expense of solidary system of obligatory
state pension insurance, intermediate term planning.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розвиток підходів щодо прогнозу-

вання бюджету Пенсійного фонду України на середнь-
острокову перспективу з урахуванням змін інституцій-
ного середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Показники функціонування системи загальнообо-

в'язкового державного пенсійного страхування тісно
пов'язані між собою та макроекономічними параметра-
ми. Обсяг надходжень єдиного внеску на загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування залежать від
величини фонду оплати праці, який у свою чергу фор-
мується та визначається обсягом валового внутрішньо-
го продукту. Вагомий чинник, що впливає на обсяг ви-
датків пенсійного фонду, це розмір мінімальної пенсії,
яка встановлена на рівні прожиткового мінімуму для
непрацездатних громадян, величина якого визначаєть-
ся відповідно до темпів росту економіки з урахуванням
основних напрямів соціально-економічного розвитку
країни. Основою для перспективного прогнозу доходів
та видатків бюджету Пенсійного фонду України на се-
редньострокову перспективу є залежність між обсягом
доходів та видатків бюджету солідарної системи загаль-
нообов'язкового державного пенсійного страхування та
величиною валового внутрішнього продукту.

Перспективний прогноз показників бюджету Пен-
сійного фонду України на період до 2016 року розроб-
лялося на основі консенсусу прогнозу Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України з урахуванням ос-
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новних макроекономічних показників розвитку країни
та концепції подальшого реформування солідарної си-
стеми загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування.

Формування основних прогнозних параметрів бюд-
жету солідарної системи загальнообов'язкового дер-
жавного пенсійного страхування здійснювалося на ос-
нові наступних умов:

— норми чинного податкового законодавства зали-
шаються незмінними протягом усього прогнозного пе-
ріоду;

— розміри тарифів єдиного внеску на загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування не змінюють-
ся;

— обсяг доплат для приватних підприємців, що об-
рали спрощену систему оподаткування, зберігається на
рівні мінімального страхового внеску;

— розподіл єдиного соціального внеску між бю-
джетами фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування не змінюється;

— заходи з погашення заборгованості по сплаті
страхових внесків, єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування, сум фінансових
санкцій, пені та відшкодувань з виплати пільгових
пенсій, враховуючи їх низьку ефективність і незначний
вплив на баланс доходів та видатків Пенсійного фонду
України, не беруться до уваги;

— передбачено подальше зростання розмірів про-
житкового мінімуму для непрацездатних осіб та
мінімальної заробітної плати;

— частка витрат на доставку пенсій у загальному об-
сязі зберігається на поточному рівні, так само як і адм-
іністративні витрати;

— вважається, що видатки на фінансування щомі-
сячних грошових доплат та пенсій за спеціальними пен-
сійними програмами не впливають на обсяг дефіциту
бюджету пенсійного фонду, оскільки підлягають повно-
му відшкодуванню за рахунок коштів державного бюд-
жету.

Залежність надходження страхових внесків та об-
сягів видатків солідарної системи пенсійного страхуван-
ня від величини валового внутрішнього продукту за пе-
ріод 2009—2012 років наведений на рисунку 1, на основі
графіків залежності були побудовані регресійні моделі.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування пропонується
знаходити за формулою, визначеної рівнянням регре-
сивних моделі при достатньому коефіцієнті детермі-
нації:

 
(1),

де у
1 
— обсяг надходження страхових внесків;

х — величина валового внутрішнього продукту.
Залежність видатків бюджету пенсійного фонду від

величини валового внутрішнього продукту матиме на-
ступний вигляд:

 (2),
де у

2
 — обсяг видатків бюджету Пенсійного фонду

України.
Відповідно до чинного законодавства до власних

надходжень бюджету пенсійного фонду відносяться:
надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, надходження коштів
за пільговими пенсіями, кошти банку за користування
тимчасом вільними коштами фонду, кошти на виплату
пенсіонерам країн пострадянського табору, кошти для
виплати компенсацій ООН. Необхідним є визначення
частки страхових внесків у обсязі власних надходжен-
нях бюджету пенсійного фонду, табл. 1 містить інфор-
мацію про обсяги власних надходженнях бюджету Пен-
сійного фонду України, страхових внесків на загально-
обов'язкове державне пенсійне страхування та єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, що надходить до бюджету даного фонду,
їх співвідношення за період 2009—2012 років.

Частка страхових внесків у власних надходженнях
бюджету пенсійного фонду в середньому становить
94,54 відсотка на рік. Враховуючи вищевикладене обсяг
власних надходжень бюджету фонду загальнообов'яз-
кового державного пенсійного страхування можна роз-
рахувати наступним чином:

 
(3),

де у
3
 — обсяг власних надходжень бюджету Пен-

сійного фонду України.
Аналіз структури доходів бюджету Пенсійного фон-

ду України за період 2009 — 2012 років показав, що в се-
редньому питома вага власних надходжень становила

 

Власні надходження бюджету 

ПФУ, млн грн. 

Страхові внески,  

млн грн. 
Частка,% 

2009 103325,80 96404,26 93,30 

2010 121569,39 116639,41 95,94 

2011 141255,29 130561,90 92,43 

2012 159375,18 153812,30 96,50 

Таблиця 1. Структура власних надходжень бюджету

Джерело: складено автором за даними [1; 2; 3; 4].
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Рис. 1. Графік залежності між величиною валового внутрішнього продукту, надходженням страхових внесків
та обсягом витрат на пенсійне страхування за період 2009—2012 років

Джерело: складено автором за даними [1, 2, 3, 4].
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74,87 відсотка, коштів Державного бюджету України,
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соц-
іального страхування на випадок безробіття та Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань — 23,68 відсот-
ка:

 
(4),

де у
4
 — обсяг коштів Державного бюджету Украї-

ни, Фонду загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття та Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань.

Загальний обсяг доходів бюджету Пенсійного фон-
ду України можна визначити як суму надходження
коштів зі всіх джерел:

 

 

(5),

де у
5
 — обсяг доходів бюджету Пенсійного фонду

України.
На основі даних виконання бюджету солідарної си-

стеми загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування за період 2009—2012 років були змодельо-
вані рівняння залежності обсягу доходів та видатків
даного цільового фонду від величини валового внутрі-
шнього продукту, у таблиці 2 наведено прогноз доходів
та видатків бюджету Пенсійного фонду України до 2016
року. За даними таблиці можна наочно побачити пози-
тивну тенденцію зростання доходів бюджету Пенсійно-
го фонду України у середньостроковій перспективі, а
також помірне в порівнянні з доходами збільшення вит-
рат, що пов'язані з виплатою пенсій, що є позитивним
результатом проведення пенсійних реформ 2009—2012
років направлених на збалансування бюджету даного
державного цільового фонду.

За даними таблиці 2. можна зробити висновок, що
поступове підвищення пенсійного віку для жінок з п'ят-
десяти п'яти до шістдесяти років з жовтня 2010 року по-
зитивно вплинуло на скорочення видатків бюджету со-
лідарної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування у середньостроковий перспек-
тиві. Запровадження доплати до мінімального страхо-
вого внеску для фізичних осіб — підприємців, що обра-
ли спрощену систему оподаткування, стабілізувало об-
сяги надходження єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування, хоча пільги зі спа-
ти доплати до мінімального страхового внеску для пен-
сіонерів та інвалідів є недоцільними. Новий порядок
здійснення доплат за попередні роки для осіб, що доб-
ровільно беруть участь у солідарній системі загальноо-
бов'язкового державного пенсійного страхування, та

фізичних осіб — підприємців, визначив розмір мінімаль-
ного страхового внеску на рівні величини на дату
здійснення оплати, а не періоду за який вона проведе-
на, ще зумовило збільшення обсягів надходження від
сплати страхових внесків, а також посилило соціальну
справедливість. Данні зміни в порядку виходу на пен-
сію та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування позитивно вплинули на
зменшення обсягу дефіциту бюджету Пенсійного фон-
ду України в середньостроковій перспективі, інформа-
ція про прогнозні обсяги дефіциту бюджету даного
цільового фонду до 2016 року наведена на рисунку 2.

Виявлена динаміка змін обсягів дефіциту бюджету
пенсійного фонду вказує на позитивні наслідки прове-
дення пенсійних реформ 2009—2012 років. Для подаль-
шого збалансування бюджету солідарної системи за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхуван-
ня та забезпечення проведення адміністративної рефор-
ми необхідно посилити рівень прогнозних показників
бюджету пенсійного фонду. У зв'язку з передачею по-
вноважень з адміністрування єдиного внеску на загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування
Міністерству доходів та зборів, а також враховуючи те,
що на обсяги видатків пенсійного фонду впливають по-
казники державного бюджету, доцільним є посилення
взаємодії органів Пенсійного фонду України з Міністер-
ством фінансів та Міністерством доходів та зборів при
формуванні проекту бюджету солідарної системи за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхуван-
ня.

Враховуючи позитивний вітчизняний досвід запро-
вадження галузевої методики прогнозування податків
у розрізі окремих видів економічної діяльності (галу-
зей), яка протягом чотирьох років застосовувалась при
прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб і пока-
зала незначні відхилення фактичних показників від про-
гнозних, зокрема за 2009 рік — 0,9%, 2010 рік + 1,0%,
2011 рік +2,4%, 2012 рік -1,1% [6, с. 63], для визначення
величини надходження єдиного внеску на загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування надасть мож-

Таблиця 2. Прогноз показників бюджету Пенсійного фонду
України у 2014—2016 роках, млн грн.

 2014 2015 2016 

ВВП 1485106,00 1622774,00 1856406,00 

Страхові внески 156159,45 170504,45 194848,91 

Власні надходження ПФУ 165151,28 180322,29 206068,54 

Доходи бюджету ПФУ 217364,67 237326,53 271203,17 

Видатки бюджету ПФУ 240469,74 258311,51 288590,22 

Джерело: складено автором за даними [5].
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Рис. 2. Можливі обсяги дефіциту бюджету Пенсійного фонду України до 2016 року, млн грн.
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ливість отримати помісячний розпис доходів пенсійно-
го фонду та підвищить якісний рівень прогнозних по-
казників.

Особливу увагу при формуванні видатків бюджету
солідарної системи загальнообов'язкового державно-
го пенсійного страхування слід звернути на те, що на-
рахування та перерахунок пенсій здійснюється на ос-
нові даних системи персоніфікованого обліку та роз-
міру мінімальної пенсійної виплати, а перспективне
прогнозування видатків фонду лише на основі макро-
економічних показників. Доцільним для підвищення
якості планових показників бюджету пенсійного фон-
ду є використання даних системи персоніфікованого
обліку, що надасть змогу найбільш точно визначити
кількість пенсіонерів, які почнуть отримувати пенсійні
виплати у поточному році, та орієнтовні розміри їх
пенсій.

У вітчизняній практиці першочергово затверд-
жується державний бюджет, а після бюджети фондів
загальнообов'язкового державного соціального стра-
хування. Враховуючи те, що державний бюджет
містить граничні обсяги асигнувань пенсійному фон-
ду, рівень прожиткового мінімуму для осіб, що втра-
тили працездатність, та розміри мінімальної заробіт-
ної плати, які є основою для формування показників
бюджету пенсійного фонду, необхідним є підготовка
та затвердження бюджету пенсійного фонду разом з
держаним бюджетом, що надасть йому силу закону
та, відповідно, підвищить рівень ефективності вико-
ристання цільових коштів [7, с. 274].

ВИСНОВКИ
Для подальшого посилення збалансованості бюдже-

ту пенсійного фонду та підвищення рівня життя людей
похилого віку необхідним є здійснення комплексу за-
ходів, які полягають у удосконаленні механізмів фор-
мування бюджету солідарної системи загальнообов'яз-
кового державного пенсійного страхування, створенні
якісно нового порядку планування бюджету даного
цільового фонду, що підвищить рівень виконання пла-
нових показників, посилить контроль за сплатою єди-
ного внеску на загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування та здійсненням видатків пов'язаних з
виплатою пенсій.

Враховуючи те, що пенсійний фонд є найбільшим
фондом соціального страхування, необхідним є розви-
ток інституційних засад систем планування державно-
го бюджету та бюджету пенсійного фонду, що позитив-
но вплине на макроекономічну стабільність в країні.
Подальшого узгодження потребують методичні прийо-
ми визначення спільних показників бюджету солідар-
ної системи загальнообов'язкового державного пен-
сійного страхування та держаного бюджету, що ство-
рює необхідність впровадження жорстких вимог до
бюджетування фінансування виплати пенсій з метою
підвищення ефективності видатків державного бюдже-
ту.

Необхідним є запровадження при формуванні про-
екту бюджету солідарної системи загальнообов'язко-
вого державного пенсійного страхування використан-
ня даних системи персоніфікованого обліку, що надасть
змогу більш точно спрогнозувати обсяг доходів та ви-
датків бюджету фонду. Для підвищення результатив-
ності планових показників необхідно передбачити
участь у підготовці проекту бюджету пенсійного фон-
ду головних управлінь та районних управлінь, які фак-
тично здійснюють нарахування та виплату пенсій, та
структурних підрозділів Міністерства доходів та зборів,
які проводять акумуляцію єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне пенсійне страхування.

Встановлення скоординованих дій та термінів роз-
робки та прийняття державного бюджету та бюджету
пенсійного фонду, зменшить розрив між доходами та
видатками солідарної системи загальнообов'язкового

пенсійного страхування, а також забезпечить від-
повідність показників мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працез-
датність. Створить умови для розмежування джерел
фінансування виплати пенсій за різними пенсійними
програмами.
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ВСТУП
Виробнича функція є важливим засобом досліджен-

ня факторів економічної динаміки у середньо- та дов-
гострокових часових періодах. Практика застосування
виробничих функцій у макроекономічному аналізі пе-
реконливо свідчить, що на даний час виробничі функції
залишаються основним інструментом, який дозволяє
орієнтовно оцінити вплив різноманітних факторів на
темпи та якість економічного розвитку.

Для України є надзвичайно актуальним завданням
побудова високоефективної ринкової економіки, що
грунтується на інтенсивному типі економічного зрос-
тання. Тому використання досвіду і, зокрема, резуль-
татів досліджень успішного економічного розвитку
різних країн, виконаних за допомогою виробничих мак-
роекономічних функцій, є актуальним та своєчасним
завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Застосування макроекономічних виробничих

функцій вивчалося у дослідженнях багатьох вітчизня-
них та зарубіжних науковців. Так, значний внесок у роз-
виток макроекономічного аналізу із застосуванням ви-
робничих функцій внесли російські дослідники Я. Пап-
пе, Г. Клейнер, О. Голіченко. Значний вклад у принципи
відображення факторів економічного зростання
здійснив російський економіст Ю. Яременко. Оригіналь-
ний підхід до побудови виробничих функцій здійснено
у роботах українських дослідників М. Скрипниченко та
С. Шумської. Водночас підходи до побудови найбільш
ефективних видів макроекономічних виробничих
функцій з огляду на світові тенденції постійно удоско-
налюються. Тому в цій сфері існують широкі можливості
для подальших наукових досліджень.
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У статті здійснено аналіз різних видів макроекономічних виробничих функцій з позицій оцінки взає-
мозамінності їх функціональних компонентів та рівня впливу на економічну динаміку. Запропоновано
нову класифікацію складових капіталу для більш об'єктивного відображення сутності макроекономіч-
ної продуктивної функції.

In this paper we analyse different types of the macroeconomical product functions towards estimation of
interchengability their functional components and influence level on the macroeconomical dynamic. The new
classification of the capital component for the macroeconomical product functions are proposed. This
classification discovered with an aim to more objective exposure of essence of the macroeconomical product
function.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд основної проблематики

макроекономічного аналізу із використанням вироб-
ничих функцій, а також обгрунтування нового підхо-
ду до структурування фактору капіталу у виробничих
макроекономічних функціях, що безпосередньо впли-
ває на економічну динаміку в довгостроковому пері-
оді.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У науковій літературі виробничою функцією нази-
вається математична модель, як правило, економетрич-
ного типу, що має своїм завданням дослідити виробни-
чу потужність економічної системи та зміну такої по-
тужності у часі під впливом різних факторів.

Основні параметри виробничих функцій, що вико-
ристовуються у економічних дослідженнях, узагальне-
но в таблиці 1.

Головне значення використання макроекономічних
виробничих функцій полягає в тому, що на сьогоднішній
день це найбільш ефективний метод для виявлення чин-
ників нерівномірного розвитку економіки окремих країн
або груп країн в довгостроковому часовому періоді. За
допомогою макроекономічних виробничих функцій та-
кож аналізується внесок інтенсивних та екстенсивних
чинників у економічне зростання.

Відкриття окремих західних вчених, що мали вели-
кий резонанс у теорії виробничих функцій, наведено в
таблиці 2.

Активно застосовують виробничі функції у макро-
економічних дослідженнях і вітчизняні, а також сучасні
російські фахівці, якими запропоновано власні вдоско-
налення в цьому напрямі досліджень (табл. 3).
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Невдовзі після початку активного розвитку науко-
вих досліджень із використанням виробничих функцій
проявилися основні проблеми із їх застосуванням, що у
повному обсязі досі не вирішені. Існування таких про-
блем стимулює появу нових варіантів виробничих
функцій.

У результаті накопиченого досвіду використання
виробничих функцій у економічних дослідженнях мож-
на сформулювати три основних напрями, в яких
здійснюється подальше вдосконалення цього дослід-
ницького засобу.

По-перше, окремі дослідники ставлять під сумнів
взаємозамінюваність факторів, що фігурують у вироб-
ничій функції. Особливо це стосується взаємозаміню-
ваності праці та капіталу. В якості критиків розуміння
факторів виробничої функції в контексті взаємозамі-
нення елементів виступили неокейнсіанці, особливо Дж.
Робінсон. Вона вважала сумнівною абстракцією подан-
ня праці та капіталу як взаємозамінюваних факторів.
Представники неокласичної школи, не заперечуючи в
цілому можливість взаємного заміщення факторів кап-
італу та праці, здійснили вдосконалення опису факто-
ру капіталу в нових типах виробничих функцій. Так,
були створені моделі виробничих функцій, де розгля-
даються кілька різночасових поколінь узагальненого ви-
робничого капіталу, що відрізняються технологічною
досконалістю. Такі виробничі функції отримали назву
"вінтедж" (vintage)-функції. Разом із тим, було створе-
но кілька виробничих функцій, де розглядається як ок-
ремий фактор людський капітал.

По-друге, значні дискусії тривають щодо способу
відображення у виробничих функціях фактору науко-
во-технічного прогресу. Ця проблема досі не вирішена,
оскільки існують значні розбіжності навіть в тому, який
застосовувати підхід до відображення науково-техніч-
ного прогресу — у вигляді уречевленого показника, чи
у вигляді будь-якого умовного параметру.

По-третє, тривають наукові дискусії щодо переліку
факторів, які мають бути в складі детермінантів вироб-
ничої функції. В останні кілька десятиріч запропонова-
но велику кількість виробничих функцій, в яких фігу-
рують комбінації найрізноманітнішіх факторів, величи-
на котрих іноді сягає кількох десятків. Умовно можна
назвати такі макроекономічні функції поліфакторними.

Таблиця 1. Основні параметри виробничих функцій, що використовуються у макроекономічних дослідженнях

Джерело: підготовлено на підставі узагальнення [2], [9], [12], [13].

Параметр Характеристика 

Мінімальний рівень 

досліджуваної системи 

Мікрорівень (підприємство) 

Вся можлива сфера досліджуваної 

системи 

Мікрорівень (підприємство) 

Мезорівень (галузь, регіон) 

Макрорівень (національна економіка країни) 

Мегарівень (економіка кількох країн, регіону або всього світу) 

Види функціональних 

залежностей 

Як правило, економетричні, хоча допускаються будь-які інші – 

наприклад, алгебраїчні, аналітичні, арифметичні і т.д., існують навіть 

таблично задані виробничі функції 

Фактори-детермінанти Теоретично допускається будь-яка кількість, але обов’язково присутні 

капітал (позначається К) та праця (позначається L) 

До яких історичних періодів 

доцільно використовувати 

Рекомендується застосовувати до об’єктів дослідження, що як мінімум 

досягли індустріальної стадії розвитку суспільства, або які здійснюють 
активний перехід до цієї стадії і присутній значний індустріальний 

сектор. До об’єктів, що не досягли індустріальної стадії розвитку, 

застосовувати недоцільно 

 

Таблиця 2. Внесок окремих вчених Заходу у сучасний
розвиток теорії макроекономічних виробничих функцій

Дослідник Сутність нововведення Джерело 

Р. Солоу Почав розглядати виробничі 

функції із різними поколіннями 

капіталу 

[2, с. 102 ]  

П. Ромер Ввів у виробничу функцію складник 

«ендогенний технічний прогрес», 

що виражається у вигляді 
збільшення виробництва проміжних 

продуктів 

[19, c. 120–131] 

Р. Лукас Ввів у виробничу функцію 

агрегований рівень розвитку 

людського капіталу як окремий 

фактор 

[19, c. 104–114] 

Таблиця 3. Внесок окремих вітчизняних та російських вчених у сучасний розвиток теорії
макроекономічних виробничих функцій

Дослідник Сутність нововведення Джерело 

Багріновський К.А., 

Бендіков М.А., 
Хрустальов Є.Ю. 

Запропонували макроекономічну 

виробничу функцію, що враховує 
взаємодію галузей-виробників 

технологічних новацій із фінансовим 
сектором та фактори впливу на 

економічне зростання 

[1, c. 254–297] 

Балацький Е. Побудував модель макроекономічної 

виробничої функції, де в якості одного із 
факторів виступає податковий тягар 

[15, c. 78] 

Голіченко О.Г. Побудував модель макроекономічної 
виробничої функції, що враховує 

технологічні зміни у основному капіталі 

[5, c. 62–65, 161–
167] 

Колективна розробка 

співробітників Інституту 

економіки та 

прогнозування НАНУ 

під керівництвом М.І. 

Скрипниченко 

Побудовано модель макроекономічної 

виробничої функції, що використовує 

інтегральні фактори економічного 

зростання 

[15, c. 508–521] 

Карпінський Б.А.,  

Божко С.М.,  

Карпінська О.Б. 

Побудовано модель сталого розвитку 

економіки, в яку введено 2 типи НТП та 2 

типи основних засобів, в залежності від 

ресурсозбереження  

[8, c. 94–146] 
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Зазначимо, що збільшення кількості факторів у вироб-
ничих функціях, з одного боку, дозволяє гіпотетично
більш детально дослідити нерівномірність економічно-
го розвитку окремих країн саме в умовах сучасної пост-
індустріальної стадії (або автоматизованої індустріаль-
ної) стадії розвитку суспільства, але із іншого боку, такі
виробничі функції породжують нову проблему —
складність виділення із великої сукупності факторів
найбільш суттєвих, принципових за своєю дією. Над-
мірне збільшення величини факторів, що входять до
складу виробничої функції, також може зменшити
інформаційну значимість макроекономічного дослід-
ження.

Тому в нашій роботі ми запропонуємо підхід, що
стосується першої групи проблем, перелічених вище, а
саме відображення у виробничій функції взаємного за-
міщення факторів праці та капіталу з метою оцінки ре-
альних економічних процесів.

На нашу думку, якщо виходити із завдання мак-
симально достовірно відобразити у виробничій мак-
роекономічній функції економічні відносини, що ма-
ють місце в реальності, то розглядати працю та капі-
тал як повністю взаємозамінні фактори не доцільно.
Труднощі, які виникають при цьому, можна детально
сформулювати, грунтуючись на дослідженнях відомо-
го вченого Ю. Яременка [21]. Він створив теорію ба-
гаторівневої економіки, сутність якої полягає в існу-
ванні ресурсів будь-якої природи, що поділяються на
групи, і ці групи відрізняються між собою за якістю.
Коли у економіці країни, абстрактно кажучи, центр
управління формує стратегічні рішення, то від цього
залежить і попит на ті чи інші групи ресурсів, що
відрізняються між собою за якістю. При цьому, якщо
провідні галузі економіки (продукція яких відзна-
чається найбільшим рівнем складності та переробки),
або ті галузі, питомий обсяг яких є найбільшим у еко-
номіці — будуть потребувати низькоякісних ресурсів
— то відтворення низькоякісних ресурсів як наслідок
буде хвилями поширюватися по всій економіці. Не
ставлячи перед собою завдання дати у статті деталь-
ну характеристику теорії Ю. Яременка, яка має са-
мостійне важливе значення, вважаємо за необхідне
навести основні її висновки в контексті нашого дос-
лідження:

1. Заміна фактору капіталу працею безпосередньо
можлива, але не завжди, а лише у тих випадках, коли
технологія даної діяльності дозволяє виконати вироб-
ничий процес як за допомогою капітального обладнан-
ня, так і за допомогою ручною праці. Як приклад мож-
на навести будівництво багатьох перших об'єктів у СРСР
періоду ранньої індустріалізації 1920-х рр. (Волго-Бал-
тійський канал і т.д.), які були збудовані із використан-
ням ручної праці, і лише тому, що у СРСР на той час не
було екскаваторів та підйомних кранів у достатній
кількості.

2. Заміщення капітальним обладнанням праці люди-
ни у різних галузях можливе значно частіше, ніж зво-
ротній процес. Зазначимо, однак, що досі повного за-
міщення капітальним обладнанням праці людини не
здійснено навіть у деяких видах масового виробництва.
Так, наприклад, досі не мали успіху численні спроби
автоматизувати процес збору чайного листя на планта-
ціях без значного погіршення якості продукції, тому чай
на сьогоднішній день збирають, як і раніше, вручну.

3. Із ускладненням технологічної структури еконо-
міки, або висловлюючись сучасною термінологією, із
збільшенням в економіці питомої ваги галузей вищих
укладів, значно збільшується перелік виробництв, в яких
безпосереднє заміщення капітального обладнання пра-
цею неможливо в принципі внаслідок фізичної неспро-
можності людини досягти певних технологічних ре-
жимів із температури, фізичного навантаження, рівня
складності і так далі. В якості прикладу можна навести
виготовлення компонентів із мікроелектроніки, виго-
товлення атомних реакторів, двигунів для реактивних
літаків, гвинтів для атомних підводних човнів, радіоло-
каційної техніки, сучасного медичного обладнання типу
томографів, лазерну техніку і багато інших технічно
складних виробів. В той же час перелік виробництв, в
яких заміщення капіталом праці ускладнене або взагалі
неможливе, або зменшується, або залишається сталим,
або зростає значно повільніше. Таким чином, застосу-
вання у дослідженнях виробничих функцій, в яких пра-
ця та капітал вважається взаємозамінними, на наш по-
гляд, найдоцільніше застосовувати до країн, які прохо-
дять стадію первинної індустріалізації.

Тому в порядку наукової дискусії пропонується роз-
глянути можливість макроекономічних досліджень, що

Таблиця 4. Міжгруповий рух готової продукції серед галузей суспільного виробництва

Споживачі 

 (підприємства) 

  
 

 

Виробники 

(підприємства) 

Група 1 
Виробництво 

засобів 

виробництва 

Група 2 

Виробництво 
предметів 

кінцевого 

споживання для 

населення 

Група 3 

Виробництво 
предметів 

проміжного 

споживання для 

підприємств 

Група 4 

Виробництво 

предметів 
довготривалого 

використання 

спеціального 

призначення для 

суспільних потреб 

Державне 

управління 

Група 1 

Виробництво засобів 

виробництва 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Група 2 
Виробництво 

предметів кінцевого 

споживання для 
населення 

     

Група 3 
Виробництво 

предметів 
проміжного 

споживання для 
підприємств 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Група 4 
Виробництво 

предметів 

довготривалого 

використання 

спеціального 
призначення для 

суспільних потреб 

     
 

+ 
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грунтуються на застосуванні виробничої функції, в якій
фактори праці та капіталу не вважатимуться взаємоза-
мінними (що більше відповідає індустріальним країнам
із багатогалузевою економікою), натомість фактор ка-
піталу має фігурувати в більш деталізованому вигляді.

За основу деталізації пропонується взяти класифі-
кацію галузей матеріального виробництва, здійснену К.
Марксом. Як відомо, К. Маркс розглядав модель відтво-
рення із поділом галузей суспільного виробництва на 2
групи:

Група І — виробництво засобів виробництва.
Група ІІ — виробництво предметів споживання.
У свою чергу К. Маркс поділив підрозділи, віднесені

до групи І, на 2 частини
1. Виробництво засобів виробництва для групи І.
2. Виробництво засобів виробництва для групи ІІ.
Загальновідомо, що такий поділ К. Маркс здійснив

для того, щоб досягти певного спрощення при викла-
денні своєї моделі розширеного відтворення у другому
томі "Капіталу", оскільки збільшення кількості галузей
призвело б до більш громіздкої системи рівнянь.

На нашу думку, сьогодні можна впевнено говорити
про доцільність групування галузей суспільного вироб-
ництва як мінімум у 4 групи:

1. Група 1 — виробництво засобів виробництва.
2. Група 2 — виробництво предметів кінцевого спо-

живання для населення.
3. Група 3 — виробництво предметів проміжного

споживання для підприємств.
4. Група 4 — виробництво предметів довготривало-

го використання спеціального призначення для задово-
лення суспільних потреб.

Таку класифікацію, наприклад, використовує ро-
сійський дослідник д. е. н. Г.І. Черкасов, де продукцію
3-ї групи він називає "оборотними коштами", що, на наш
погляд, є цілком логічним, а групу 4 — "військова про-
дукція" [19, с. 50], що, на нашу думку, може бути по-
ставлене під сумнів, оскільки з економічної точки зору
як виробництво військової техніки, так і виробництво
обладнання для суспільних потреб є однаковим проце-
сом.

Для кращого розуміння функціонального призна-
чення кожної із зазначених вище груп складемо дві таб-
лиці.

Міжгрупове споживання продукції наведено в таб-
лиці 4.

Як можна бачити із наведених даних у таблиці 4,
підприємства як споживачі продукції підприємств інших
галузей взаємодіють в рамках груп 1 та 3. Для реалізації
продукції групи 4 введено "державу" як умовне єдине
підприємство. Тепер розглянемо схему споживання
продукції населенням — тобто працівниками в розрізі
тих же галузей (табл. 5).

Із матеріалів таблиць 4 та 5 наочно видно, що схема
реальної взаємодії між галузями національного госпо-
дарства реально значно складніше, ніж рух між 2-ма
групами підрозділів виробництва. Зокрема із наведених
таблиць можна прослідкувати хибність уявлень про те,
що стимулювання військово-промислового комплексу
може впливати на розвиток інших галузей. Навпаки,
потужний військово-промисловий комплекс можуть
дозволити собі ті держави, в яких вже апріорі розви-
нуті галузі групи 1 та 2, оскільки галузь групи 4 відво-
лікає значний виробничий капітал, а реалізує продук-
цію державі, в той же час заробітна плата працівників
галузей групи 4 та державного управління повинна бути
забезпечена продукцією групи 2. Крім того, додаткова
складність полягає в тому, що в окремих випадках про-
дукція галузі 2 та 3 є ідентичною, а віднесення її до тієї
чи іншої групи залежить лише від порядку реалізації
споживачам. Наприклад, виробництво сирої нафти
можна одразу відносити до групи 3, а от, скажімо, па-
перу чи бензину — в залежності від того, кому він реа-
лізується.

Аналогічним чином розглянемо класифікацію все-
редині групи 1, що виробляє засоби виробництва. За тією
ж логікою, що її застосовано в моделі К. Маркса, роз-
ділимо групу 1 на наступні підгрупи:

1. Група 1—1 — виробництво засобів виробництва
для групи 1.

2. Група 1—2 — виробництво засобів виробництва
для групи 2.

Споживачі 

 (працівники) 

  

 

 

 

Виробники 

(підприємства) 

Група 1 
Виробництво 

засобів 

виробництва 

Група 2 

Виробництво 

предметів 

кінцевого 

споживання 

для 

населення 

Група 3 
Виробництво 

предметів 

проміжного 

споживання 

для 
підприємств 

 

Група 4 
Виробництво 

предметів 

довготривалого 

використання 

спеціального 

призначення для 

суспільних 
потреб 

 

Державне 

управління 

Група 1 
Виробництво засобів 

виробництва 

     

Група 2 

Виробництво 
предметів кінцевого 

споживання для 
населення 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Група 3 
Виробництво 

предметів 
проміжного 

споживання для 

підприємств 

 

     

Група 4 
Виробництво 

предметів 

довготривалого 

використання 

спеціального 
призначення для 

суспільних потреб 

     

Таблиця 5. Міжгруповий рух готової продукції серед галузей суспільного виробництва
з випуску продукції для населення
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3. Група 1—3 — виробництво засобів виробництва
для групи 3.

4. Група 1—4 — виробництво засобів виробництва
для групи 4.

У такій класифікації теж виникають певні пробле-
ми, що випливають із вищенаведених прикладів фізич-
ного співпадіння продукції різних груп, оскільки одні й
ті самі основні засоби можуть застосовуватися для ви-
робництва продукції декількох різних груп. Приміром,
для виробництва бульдозерів (група 1—1) та іншої спе-
ціальної техніки (група 1—4) можуть бути задіяні одні
й ті самі основні засоби. Це означає, що однакові за
своїм натуральним виглядом основні засоби можуть
бути диференційовані за їх цільовим призначенням.

Тому, на нашу думку, доцільно ввести ще одну кла-
сифікацію основних засобів в групі "1—1". Назвемо цю
підгрупу "1—1—1". Вперше із відомих нам джерел таку
класифікацію було запропоновано в роботі Я. Тінбер-
гена та Х. Боса. Автори виділили серед основних засобів
(в їх термінології — капітальних товарів) підгрупу так
званих неспеціалізованих капітальних товарів [18, c.
86—93]. Сутність цього поняття — це основні засоби,
за допомогою яких можуть бути створені багато різних
видів основних засобів, в тому числі і знову вони ж самі,
тобто це основні засоби, за допомогою яких можна ніби
копіювати самих себе. На нашу думку, це дуже важлива
економічна категорія, яка дозволяє краще зрозуміти
причини наростаючого відриву високотехнологічних
країн від країн світової периферії.

У зв'язку із вищевикладеним постають два питання.
1. По-перше, як інтерпретувати таку економічну

категорію із точки зору теорії трудової вартості (навіть
не обов'язково марксистської, а в широкому розумінні).
Адже в цих теоріях джерелом вартості виступає тільки
праця. На нашу думку, саме введення в модель цієї еко-
номічної категорії (неспеціалізованих основних засобів)
дозволяє краще зрозуміти функцію уречевленої в засо-
бах виробництва праці. Справа в тому, що такі неспе-
ціалізовані основні засоби можуть за час своєї експлу-
атації створити велику кількість власних копій, значно
за коротший час, ніж, скажімо, змінюється покоління
людей (20 років). Тому, на наш погляд, функціонування
цієї підгрупи основних засобів є фізичним аналогом
процесу нарахування складних відсотків у фінансових
операціях. Звісна річ, окремі одиниці основних засобів
виходять із експлуатації, але в масштабах всього су-
спільства уречевлена праця минулих поколінь продов-
жує "працювати", і до неї ще додається праця людей,
що займаються експлуатацією цих основних засобів.
Таким чином, запропонована модель не містить супе-
речностей із трудовою теорією вартості як такою, але
відрізняється від моделі Маркса, в якій основні засоби
в процесі виробництва тільки переносять власну вартість
на продукцію. Звісна річ, з точки зору неокласичної
теорії ніяких суперечностей не виникає, оскільки ця те-
орія, як відомо, підтримує ідею про здатність капіталу
створювати вартість.

2. Друге питання можна поставити таким чином. Які
конкретно види капітального обладнання доцільно
відносити до категорії неспеціалізованих основних за-
собів? У своїй монографії Я. Тінберген та Х. Бос зроби-
ли висновок, що у макроекономічному масштабі на роль
універсальних основних засобів найкраще підходить
галузь металооброблювальних верстатів. На нашу дум-
ку, цей висновок цілком реально відображає економіч-
ну ситуацію середини 1960-х рр., коли й була написана
їх наукова праця. В сучасних умовах до розряду універ-
сальних основних засобів поряд із металооброблюваль-
ними верстатами доцільно включати ще й мікроелект-
роніку, розвиток якої зумовив бурхливу автоматизацію
виробництва в найбільш розвинутих країнах Заходу
починаючи із 1970-х рр.

Отже, в порядку наукової дискусії ми пропонуємо
розглянути концепцію макроекономічної виробничої

функції, в якій окремими детермінантами капіталу ви-
діляються наступні групи:

1. Група 1—1—1 — універсальні основні засоби.
2. Група 1—1 — виробництво засобів виробництва

для групи 1.
3. Група 1—2 — виробництво засобів виробництва

для групи 2.
4. Група 1—3 — виробництво засобів виробництва

для групи 3.
5. Група 1—4 — виробництво засобів виробництва

для групи 4.
При цьому, з точки зору галузевої належності, до

групи "1—1—1" в сучасних умовах слід включати мета-
лообробні верстати та мікроелектронну продукцію для
виконання функцій управління.

На нашу думку, в якості аргументів щодо підтверд-
ження існування функціонального зв'язку між розвит-
ком універсальних (неспеціалізованих) основних засобів
та динамікою економічного розвитку можуть слугува-
ти висновки багатьох дослідників, зроблені ними в різні
часи в процесі вивчення економіки регіонів світу.

Так, В.М. Давидов при вивченні причин, через які
найбільш розвинуті латиноамериканські країни, зокре-
ма Бразилія, не можуть наздогнати в рівні економічно-
го розвитку країни Західної Європи, вказує на те, що
саме розвиток мікроелектроніки дав в 1970—1980 рр.
імпульс для нового технологічного укладу, в той час як
в країнах Латинської Америки не було створено інтег-
рованих виробничих автоматизованих комплексів [7, c.
168—174].

Автори колективного наукового дослідження під
керівництвом Ю.В. Курєнкова зазначають, що в 2 поло-
вині ХХ століття серед розвинутих країн заходу найб-
ільшу економічну динаміку мали США, Японія та ФРН,
причому для США було характерним капітало-, праце-
та матеріалозберігаюче зростання, для Японії — капі-
таломістке та матеріало- і працезберігаюче, а для ФРН
— капітало- та матеріаломістке і працезберігаюче [11,
c. 7].

Причину такого становища автори наведеного до-
слідження вбачають в тому, що США, Японія та ФРН
не тільки забезпечують себе новою технікою, але й мо-
нополізували світову торгівлю технікою та обладнан-
ням, так як на ці три країни (на час написання роботи)
приходилося більше 50% світового експорту техніки [11,
c. 62].

С. Смірнова в своєму дослідженні вказує, що у ФРН
у 80-ті роки ХХ століття на галузі машинобудування
припадало 43% всіх капітальних інвестицій у оброблю-
вальну промисловість, в той час як в 60-ті рр. — тільки
32,6% [16, c. 25]. Дослідниця також вказує, що верстати
із числово-програмним управлінням (ЧПУ) на початку
1980-х рр. становили 2,2% верстатного парку, а вже в
1985 р. — 6% [16, c. 40—41].

В.А. Волков у своєму дослідженні структурних змін
в економіці США вказує, що у цій країні у 1949 р. парк
верстатів налічував 1,8 млн одиниць, а в 1983 р. — 1,7
млн одиниць. Але зате обсяг зняття продукції із них
збільшився в 3,6 рази [4, c. 56]. Дослідник зазначає, що
внаслідок широкого застосування мікроелектронної
техніки в США в 1970—1980 рр. енергомісткість ВВП
знизилася на 30%, матеріаломісткість — на 20%, мета-
ломісткість — на 16% [4, c. 22]. Автор особливо зазна-
чив, що США залишаються лідером (на час написання
монографії) у сегменті електронної техніки виробничо-
го, а не побутового призначення [4, c. 62].

У колективному дослідженні під керівництвом
І. Лєбєдєвої та А.  Кравцевич розглянуті структурні змі-
ни в економіці Японії, що допомогли цій країні успішно
подолати стрибок цін на енергоносії, незважаючи на
надзвичайно високу залежність країни від імпортова-
них ресурсів. Так, обсяг обробної промисловості виріс
за 25 років (1954—1979 рр.) в 11,6 разів, обсяг продукції
машинобудування — у 29,2 рази. Виробництво верстатів
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із ЧПУ демонструвало не менш разючу динаміку — 1971
р. — 1,3 тис., 1980 р. — 22,1 тис., 1985 р. — 40 тис. оди-
ниць. Виробництво мікропроцесорів здійснило ще швид-
ший стрибок — 1975 р. — 57,4 тис., 1980 р. — 50,7 млн,
1981 р. — 98.8 млн, 1985 р. — 360,0 млн одиниць [14, c.
92—94]. В.Власов відмічає, що Японія ще на початку 50-х
рр. ХХ століття відставала по випуску металообробних
верстатів від інших країн в 2—3 рази, а вже в 1974 році
виробляла верстатів в 2—3 рази більше, ніж Великоб-
ританія, Франція або Італія. Зокрема, випуск токарних
верстатів за цей час збільшився із 16 тис. до 56 тис. [3, c.
90].

А.Ю. Давидов у дослідженні світових ціноутворю-
вальних процесів відмічає, що у 1970—1981 рр. світові
ціни на сировину виросли в середньому в 7 разів, а на
нафту — в 19 разів. Причому це не завадило країнам
Заходу все одно залишатися лідерами світової еконо-
міки. Причина такого стану — невпинне зростання про-
дуктивності праці. Зокрема в ФРН в 1950—1985 рр. про-
дуктивність праці зростала щорічно на 5,5%, а в Японії
за той же період — на 8,4 % щорічно. Значну роль у
підвищенні продуктивності праці, на думку А.Ю. Дави-
дова, відіграло впровадження у виробництво мікропро-
цесорної техніки, оскільки поява першого мікропроце-
сора на масовому ринку в США на початку 1980-х рр.
дозволило в 6—7 разів здешевити управління безлюд-
ними технологічними процесами [6, c. 3—12].

Цікаво відмітити, що ситуація в СРСР на тлі описа-
них вище явищ виглядала досить відмінною. В. Кудров,
один із найвідоміших в світі фахівців із порівняльного
економічного розвитку, у своїй монографії наводить
численні факти недооцінки в СРСР правильного розвит-
ку капітального обладнання. Зокрема для СРСР в ціло-
му була характерна дуже неефективна структура орга-
нізації виробництва, коли кожне більш-менш велике
підприємство мало у своєму складі цілу низку допомі-
жних та ремонтних цехів для обслуговування обладнан-
ня, замість розвитку спеціалізованих сервісів за межа-
ми підприємства. Так, весь верстатний парк СРСР на-
лічував на початку 80-х рр. понад 9 мільйонів одиниць,
тобто більший ніж у США, Німеччині, Японії та Франції
разом. Але із цих 9 млн верстатів 4 млн використовува-
лися у допоміжних виробництвах підприємств, що не
належали до машинобудівельної галузі, причому кож-
ний такий верстат використовувався всього 2,4—4,0 го-
дини на добу. Із тих 5 млн верстатів, що припадали на
машинобудування, 1,5 млн, тобто 30%, було встановле-
но на машинобудівних підприємствах у ремонтних це-
хах та цехах допоміжного виробництва. Таким чином,
загалом 5,5 млн металообробних верстатів із 9 млн не
використовувались безпосередньо у машинобудівельно-
му виробництві [10, c. 415—423, 509—512].

За результатами нашого дослідження можна сфор-
мулювати наступний висновок. Широке заміщення
фізичного капіталу (засобів виробництва) можливе
лише в окремих випадках на стадії проходження індус-
тріалізації за наявності вивільненого надлишку робочої
сили та відносно простих технологій виробництва. В
подальшому для переходу до інтенсивного економічно-
го зростання необхідно розвивати галузі машинобуду-
вання, зокрема виробництво універсальних основних
засобів для забезпечення як своєчасного заміщення
основних засобів, що вибули, так і створення нових основ-
них засобів. Нагадаємо, що розгляд відтворення в кон-
тексті існування категорії універсальних основних за-
собів, на нашу думку, дозволяє пояснити значний відрив
у економічному розвитку між країнами з точки зору
теорії трудової вартості. Універсальні основні засоби
забезпечують безперервне накопичення праці минулих
років, являючи собою аналог нарахування складних
відсотків, але у реальному секторі.

За результатами проведеного дослідження можна
висловити також рекомендації щодо політики держав-
ного регулювання економіки України. Виходячи із

того, що перехід до індустріального типу господарства
в Україні вже здійснений, для переходу до інтенсив-
ного типу відтворення необхідно інтенсивне оновлен-
ня основного капіталу. Якщо в США на початку 1980-
х рр. експлуатувалося близько 1,8 млн верстатів, то для
України необхідну кількість можна приблизно визна-
чити в 250—300 тис. верстатів, причому вони мають
повністю оновлюватися протягом, скажімо, 15 років,
тобто щорічно має вироблятися мінімум 20 тис. мета-
лообробних верстатів. У той час як в 2011 р. вся украї-
нська промисловість випустила 103 металообробних
верстати [17, c. 121]. На нашу думку, це свідчить одно-
значно про необхідність реалізації спеціальної програ-
ми промислової політики із відновлення виробництва
верстатів.

З точки зору функціональної придатності основно-
го капіталу Україна знаходиться на рівні індустріаль-
них країн Західної Європи або Японії початку 50-х рр.,
тобто саме проблема оновлення основного капіталу та
зміни галузевої структури економіки (незалежно від
розподілу підприємств за організаційно-правовими
формами або інституціональної структури фінансово-
го ринку) являється ключовою для переходу українсь-
кої економіки до інтенсивного типу зростання. Без її
вирішення перехід до інтенсивного типу відтворення та
збалансованого типу розвитку неможливий в принципі,
незважаючи навіть на успішний розвиток окремих
підприємств та галузей у зв'язку із зовнішньоекономіч-
ною кон'юнктурою.

Виходячи із досвіду згаданих країн, для здійснення
такої структурної перебудови в Україні пропонується
здійснити наступні кроки:

1. Підвищити норму нагромадження у ВНП мінімум
до 30 відсотків. Джерелом такого підвищення має стати
перехід до прогресивного прибуткового податку з
фізичних осіб, який має стати головним джерелом над-
ходження до бюджету, а також нарахування єдиного
соціального внеску на повну суму нарахованої заробіт-
ної плати, а не обмежену, як нині, сумою 17 прожитко-
вих мінімумів. Така система отримання коштів для інве-
стицій є перевіреною досвідом численних країн Європи
(Італії, Франції, Німеччини) і є значно безпечнішою з
точки зору рівномірності надходження коштів у держав-
ний бюджет, оскільки менше прив'язана до імпорту та
експорту, що має особливе значення для України, яка є
сьогодні одночасно експортно- та імпортнозалежною
державою.

2. Ухвалити державні програми довгострокових
капітальних інвестицій та створити кілька машинобу-
дівних концернів у формі акціонерного товариства із
100-відсотковою власністю держави. Підприємства
мають перебувати у повній державній власності як
мінімум до того часу, коли економіка України перей-
де до повністю інноваційного типу зростання, тобто
одночасно праце-, капітало- та ресурсозберігаючого,
а продуктивність праці у промисловості сягне євро-
пейського рівня (за орієнтир сьогодні доцільно взяти
Німеччину).

3. Окрему увагу слід приділити створенню власного
виробництва металооброблювальних верстатів та мікро-
електронної промисловості, оскільки вказані галузі
мають ключове значення для швидкості оновлення ка-
піталу та структурної перебудови економіки.

4. Запропоновані заходи не заборонені нормами
ВТО, оскільки численні країни світу — члени ВТО ма-
ють потужний державний сектор і високі ставки про-
гресивного податку з доходів фізичних осіб. Також ці
заходи не можна розглядати як такі, що заважають кон-
куренції, оскільки в Україні сьогодні практично немає
виробників сучасних верстатів та багато іншого облад-
нання, не кажучи вже про мікроелектроніку, тож нема і
конкуренції серед національних виробників, а іноземні
виробники не можуть вимагати для себе якихось екск-
люзивних умов, щоб на національному ринку ніхто не
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виготовляв аналогічну продукцію (за принципами тієї
ж ВТО), тобто ніяких законодавчих перешкод не
здійснювати перевірену політику модернізації еконо-
міки немає і все залежить тільки від національної еко-
номічної політики.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У роботі запропоновано новий вид виробничої
функції для макроекономічних досліджень, що
використовує нову класифікацію структурних скла-
дових основного капіталу — універсальні основні за-
соби. У цій сфері відкривається широка перспектива
досліджень, зокрема врахування факторів науково-
технічного прогресу та темпів економічного зростан-
ня через зв'язок із рівнем розвитку універсальних
основних засобів. Що може стати предметом нових
наукових досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємства молокопереробної галузі відіграють знач-

ну роль у наповненні ринків продукцією, а також у вирішенні
проблеми зайнятості населення. Проте у сучасних економ-
ічних умовах господарська діяльність більшості агропромис-
лових підприємств у вітчизняному аграрному секторі мало-
ефективна, що пояснюється об'єктивними галузевими особ-
ливостями (залежність обсягів виробництва від природно-
кліматичних умов, високий рівень витрат, тривалий термін
окупності й т.д.), недостатньою забезпеченістю ресурсами,
наявним вільним капіталом, відсутністю організації реклам-
ної діяльності та ін. У зв'язку із цим, дослідження проблем
становлення і стійкого функціонування підприємств моло-
копереробної галузі є складним та актуальним науково-
практичним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку та дослідження ринку молока й

молочної продукції привертають увагу таких українських
вчених, як С. Васильчак, Н. Голомша, В. Зимовець, М. Ільчук,
П. Копитко, Т. Мостенська, В. Пабат, М. Пархомець, Д. Се-
менда, І. Топіха. Теоретико-методологічні основи дослід-
ження чинників конкурентоспроможності підприємств є
предметом уваги багатьох вчених-економістів: Е. Вогеля,
М. Портера, Дж. Стренда, Г. Азоєва, Р. Фатхутдінова,
С.Р. Камілової, М.П. Коржинського, В.Я.Месель-Веселяка,
І. Червена, П. Саблука, В.Н. Зимовця, П. Макаренка,
М.М. Ільчука, Л. Розана, П.Т. Саблука, О. Шпичака та ін.
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FACTORS OF FORMING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES ARE FROM PROCESSING
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У статті розглянуто та обгрунтовано чинники формування конкурентоспроможності підприємств мо-
локопереробної галузі. Також визначено роль молокопродуктового сектору в економіці держави та за-
безпеченні населення продуктами харчування першої необхідності. Відмічено особливості ефективного
функціонування підприємств молокопереробної галузі в аграрному секторі економіки, і на основі цього
визначено ключові аспекти забезпечення конкурентоспроможності цих підприємств.

In the articles considered and grounded factors of forming of competitiveness of enterprises from processing
of milk. Also certainly role the sector of dairy products in the economy of the state and providing of population
food of daily necessity stuffs. The features of the effective functioning of enterprises from processing of milk are
marked in the agrarian sector of economy, and on the basis of it certainly key aspects of providing of
competitiveness of these enterprises.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити та обгрунтувати чинники формування кон-

курентоспроможності агропромислових підприємств моло-
копереробної галузі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Перш ніж розглядати чинники формування конкурен-

тоспроможності підприємств молокопереробної галузі, виз-
начимо, що означає термін "чинник" взагалі. Чинник (або —
фактор; від лат. factor — той, що обумовлює) — це рушійна
сила або причина будь-якого процесу чи явища, що визна-
чає його характер або окремі риси. Звідси випливає, що чин-
никами конкурентоспроможності є ті чи інші причини
(суттєві обставини), що частково впливають на рівень та
характер конкурентоспроможності підприємства, або ж по-
вністю визначають його [1, с. 165].

Найбільш поширеним є виокремлення чинників форму-
вання конкурентоспроможності підприємств молокопере-
робної галузі, що грунтується на класифікаційних ознаках,
які наведено у таблиці 1.

Саме ця група чинників є найбільш значимою для забез-
печення стійких конкурентних позицій підприємств моло-
копереробної галузі, оскільки ці чинники є об'єктом актив-
ного впливу з боку самого підприємства [2, c. 125].

Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх чинників
не залежить від діяльності молокопереробного підприєм-
ства і обумовлюється станом зовнішнього середовища. Чин-
ники зовнішнього середовища є вкрай неоднорідними за
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джерелами свого походження, оскільки виступають про-
явом систем різного рівня, і поділяються, у свою чергу, при-
наймні, на три групи:

1. Галузеві, тобто ті, що визначаються функціонуван-
ням галузі як системи (до них відносять механізми внутріш-
ньогалузевого регулювання, методи та рівень внутрішньо-
галузевої конкуренції, стан попиту на молочну продукцію
тощо).

2. Макроекономічні, тобто чинники, що відображають
умови функціонування національних економік (до них
відносять загальногосподарську кон'юнктуру, стан та ди-
наміку платоспроможного попиту, механізми державного
регулювання економіки в молокопереробній галузі, на-
явність та рівень розвитку ринкової інфраструктури тощо).

3. Чинники світової економіки (до них відносять кон'-
юнктуру світових ринків молока та молокопродукції, міжна-
родний розподіл праці, динаміку валютних курсів, міжна-
родні угоди у сфері зовнішньої торгівлі тощо).

Залежно від сфери походження чинники, що впливають
на конкурентоспроможність, поділяються на науково-
технічні, організаційно-економічні, соціальні, екологічні,
політичні [2, c. 126]. З точки зору системного підходу цей
перелік слід доповнити маркетинговими чинниками, які
справляють значний вплив на формування ринкового іміджу
підприємства, ефективність цінової політики, систему
організації збуту та ін.

Науково-технічні чинники — відображують стан та ди-
наміку науково-технічного прогресу, рівень техніки та тех-
нології, продуктивність та надійність устаткування, гнуч-
кість виробничих процесів тощо. Науково-технічний про-
грес є найважливішими чинником формування конкурентос-
проможності підприємств молокопереробної галузі, тому
неможливо не враховувати зовнішні науково-технічні чин-
ники: появу в конкурентів більш досконалої технології ви-
робництва, промислове шпигунство конкурентів, появу но-
вого виробника товару або послуги в секторі традиційної
продукції молокопереробного підприємства, освоєння кон-
курентами виробництва товару-замінника, раптова дестаб-
ілізація молокопереробної галузі, порушення комунікатив-
них зв'язків між підприємствами молокопереробної галузі
як суб'єктами господарювання, непередбачені зміни навко-
лишнього середовища або фізичних умов переміщення то-
варних, фінансових, трудових та інших ресурсів.

Організаційно-економічні чинники — відображують, з
одного боку, стадію циклу розвитку економіки, розвиток
інтеграційних процесів у економічному просторі, загально-
господарську та галузеву кон'юнктуру, методи та механіз-
ми регулювання господарської діяльності на рівні держави,
регіонів та галузей; з іншого боку, ці чинники характеризу-
ють структуру та ефективність системи управління моло-
копереробного підприємства, рівень організації його фінан-
сово-економічної діяльності, характер організації виробни-
чих процесів та організації праці, ступінь ефективності ство-
рених на підприємстві систем прогнозування, стратегічно-
го та поточного планування, моніторингу та оперативного
регулювання тощо.

Соціальні чинники — відображують стан та динаміку
соціальних процесів, що відбуваються на макро- та мікро-
рівнях. Вплив цієї групи чинників на формування конкурен-
тоспроможності підприємств молокопереробної галузі є
двобічним: з одного боку, вони здійснюють суттєвий вплив
на рівень, динаміку та специфічні особливості попиту на
кожному конкретному ринку, а значить якоюсь мірою впли-
вають на конкурентоспроможність молочної продукції; з
іншого боку, ці чинники певною мірою відбиваються на рівні
ефективності виробничо-господарської діяльності під-
приємств молокопереробної галузі.

Екологічні чинники — характеризують взаємозв'язок
виробничо-економічної діяльності підприємства зі станом
оточуючого природного середовища. До цієї групи чинників
слід віднести вимоги екологічного законодавства, витрати,
що виникають у зв'язку з утилізацією відходів виробництва
молочної продукції, витрати на утримання та експлуатацію
природоохоронних споруд тощо.

Політичні чинники здійснюють суттєвий вплив на фор-
мування конкурентоспроможності підприємств молокопе-
реробної галузі, що найяскравіше виявляється при реалізації
продукції підприємства на зовнішніх ринках, або при прид-
банні імпортних ресурсів. Як найголовніші політичні чин-
ники формування конкурентоспроможності можна виділи-
ти, у першу чергу, загальнополітичний клімат та стан роз-
витку міжнародних відносин, політики іноземних країн

щодо соціально-економічних та політичних перетворень в
Україні, військово-політичні конфлікти в окремих регіонах
світу і т. ін.

Як видно з наведених характеристик та прикладів, всі
перелічені групи чинників, за винятком політичних, вклю-
чають у себе як ендогенні, так і екзогенні чинники. І лише
група політичних чинників має однозначно зовнішній харак-
тер походження по відношенню до переробного підприєм-
ства, через що можливість прямого впливу на них з боку
підприємства повністю відсутня.

Залежно від свого характеру чинники, що впливають на
конкурентоспроможність та формують її, поділяються на
загальні, специфічні та індивідуальні. Загальні чинники
здійснюють вплив на конкурентоспроможність усіх
підприємств без винятку; специфічні чинники — це ті, що
здійснюють вплив на конкурентоспроможність підприємств
певної галузі (в нашому випадку — молокопереробної), або
певного регіону, або тих, що діють на конкретному ринку;
дія індивідуальних чинників обумовлює зміни конкурентос-
проможності окремого підприємства.

Залежно від тривалості дії чинники, що формують кон-
курентоспроможність, поділяються на постійні та тимча-
сові. Постійні чинники визначають загальний рівень конку-
рентоспроможності підприємства; тимчасові — змінюють
цей рівень внаслідок тих чи інших подій.

Переважаюча більшість чинників конкурентоспромож-
ності підприємств молокопереробної галузі має постійний
характер, оскільки період функціонування самого підприє-
мства і період їх дії є зіставними.

Кількість чинників тимчасового впливу є відносно неве-
ликою; вони, як правило, пов'язані зі змінами у споживацько-
му попиті або визначаються сезонними особливостями вироб-
ництва (у нашому випадку — агропромислове виробництво).
Крім того, до чинників тимчасового впливу відносяться випад-
кові чинники, виникнення яких достатньо важко або взагалі
неможливо прогнозувати (землетрус, повінь, пожежа або ж
аварія на виробництві) [3, c. 265]. Чинники формування кон-
курентоспроможності підприємств молокопереробної галузі
діють не ізольовано, кожен сам по собі, а системно, що поси-
лює наслідки дії кожного окремо взятого чинника.

Молокопродуктовий сектор відіграє важливу роль в еко-
номіці держави та забезпеченні населення продуктами харчу-
вання першої необхідності. Кон'юнктура світового ринку сприяє
виробництву молочних продуктів: високі ціни стимулюють
збільшення обсягів виробництва, а зростання населення плане-
ти сприяє збереженню високих цін на молочні продукти в дов-
гостроковій перспективі. В Україні молокопереробна галузь має
високий потенціал, який недостатньо використовується на сьо-
годнішній день. Згідно з Меморандумом з економічного розвит-
ку України 7 місце в оцінці можливостей стратегічного значен-
ня займає саме виробництво молока та молочних.

До особливостей ефективного функціонування під-
приємств молокопереробної галузі в аграрному секторі
відносять [8]:

Класифікаційна ознака Групи чинників 

Місце виникнення • внутрішні 
• зовнішні 

Сфера походження • науково-технічні 

• організаційно-економічні 

• соціальні 
• екологічні 
• політичні 
• маркетингові 

Характер чинника • загальні 
• специфічні 
• індивідуальні 

Тривалість дії • постійні 
• тимчасові 

Ступінь 

взаємообумовленості 
• незалежні 
• похідні 

Ступінь корисності • стимулюючі 
• дестимулюючі 

Роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності 

підприємства 

• основні 
• другорядні 

Таблиця 1. Класифікація чинників
формування конкурентоспроможності підприємств

молокопереробної галузі
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— сезонний характер отримання продукції при пос-
тійному попиті на продовольство протягом року, внаслідок
чого виникає відчутний дисбаланс на ринках збуту;

— значна галузева, внутрішньогосподарська і ре-
гіональна спеціалізація виробництва;

— необхідність комплексного підходу до виробництва,
переробки, транспортування і збереження якості продукції;

— залежність результатів діяльності від погодних умов;
— нерегулярність отримання виручки протягом вироб-

ничого циклу;
— необхідність міцних організаційно-економічних взає-

мозв'язків з постачальниками ресурсів та реалізаторами
продукції кінцевому споживачу.

Для досягнення довготривалого успіху робота по забез-
печенню конкурентоспроможності підприємств молокопе-
реробної галузі має здійснюватися в усіх сферах його діяль-
ності.

Звідси випливає, що ключовими аспектами (елемента-
ми) забезпечення конкурентоспроможності цих підпри-
ємств є:

— виробничий — ключове значення мають номенкла-
тура й асортимент товарів, якість молочної продукції, ха-
рактер технології, масштаби виробництва, забезпеченість
основними видами ресурсів, якість ресурсів, гнучкість ви-
робництва;

— маркетинговий — ключове значення мають до-
слідження й прогнозування ринку, система просування та
збуту товару, ціноутворення, рекламна діяльність, обслу-
говування споживача;

— фінансовий — ключове значення мають ступінь
ліквідності, активність, доходність, платоспроможність мо-
локопереробного підприємства, залучення зовнішніх фінан-
сових ресурсів, інвестування наявних коштів, загальний
фінансовий стан підприємства;

— інноваційний — ключове значення мають здійснення
науково-дослідних та досвідно-конструкторських робіт
(НДДКР) власними силами, використання запозичених ре-
зультатів НДДКР, ступінь оновлюваності продукції, техно-
логії, ступінь використання інформаційних технологій;

— кадровий та організаційно-культурний — ключове
значення мають кількісний та якісний склад персоналу, тип
лідера, характер організаційних цінностей, комунікації та
процедури;

— управлінський — ключове значення мають тип орга-
нізаційної структури управління (ОСУ), гнучкість та раціо-
нальність ОСУ, стиль та методи управління, адаптаційні
можливості, гнучкість та гомеостатичність підприємства.

Сьогодні для молокопереробної галузі характерні різкі
контрасти, бо поряд із успішними рентабельними підприє-
мствами безліч фермерських господарств, які працюють
просто на межі виживання. Це безпосередньо залежить від
стану молочного скотарства, у якому, на жаль, за останні
роки спостерігаються негативні тенденції. Існуючі державні
програми підтримки вітчизняного тваринництва, зокрема і
доплати за вирощений молодняк ВРХ, лише частково вирі-
шують проблеми виробників молочної продукції.

В умовах зменшення обсягів якісної сировини, знижен-
ня рівня споживання, низької купівельної спроможності
населення підприємства молокопереробної галузі змушені
працювати на межі рентабельності, виробляючи низькомар-
жинальну продукцію. Розробка ефективних стратегій роз-
витку підприємств молокопереробної галузі ускладнюєть-
ся обмеженістю власних фінансових ресурсів, невизначен-
істю законодавства та інших факторів, а також відсутністю
відкритої інформації про тенденції ринку молочної про-
дукції [5, c. 125]. Урядові інституції недостатньо володіють
необхідною інформацією про регіональні особливості веден-
ня бізнесу, а статистична інформація не в змозі задоволь-
нити адекватні питання вітчизняних та іноземних інвесторів.
Разом з тим, цей ринок зберігає свою привабливість і зао-
хочує інтерес крупних виробників до купівлі більш слабких
конкурентів. Тільки сильні гравці ринку з детально розроб-
леною стратегією і готовністю інвестувати в майбутній роз-
виток зможуть демонструвати позитивну доходність. Тому
актуальним питанням на сучасному етапі залишається за-
безпечення подальшого ефективного розвитку та підвищен-
ня результативності діяльності підприємств молокопере-
робної галузі.

Підприємства молокопереробної галузі здатні най-
оперативніше реагувати на зміни кон'юнктури ринку і, та-
ким чином, надавати аграрному сектору економіки необхі-
дної гнучкості. Ця властивість підприємств молокоперероб-

ної галузі набуває особливого значення в сучасних умовах,
коли відбувається швидка індивідуалізація і диференціація
споживацького попиту, прискорення науково-технічного
прогресу, розширення номенклатури товарів і послуг.

 Крім того, підприємства молокопереробної мобі-
лізують значні фінансові й виробничі ресурси населення (в
тому числі трудові й сировинні), які за їхньої відсутності не
були б використані. Істотно впливають ці підприємства на
формування конкурентного середовища, що для нашої ви-
сокомонополізованого агарного сектору економіки має пер-
шочергове значення.

ВИСНОВКИ
Розвиток підприємств молокопереробної галузі також

виступає дієвим фактором, що пом'якшує соціальну напру-
гу і сприяє демократизації ринкових відносин, тому що саме
він є фундаментальною основою формування "середнього
класу", а отже, й послаблення, властивої аграрному секто-
ру економіки, тенденції до соціальної диференціації.

Усі зазначені вище та інші властивості підприємств мо-
локопереробної галузі переконливо свідчать, що їх розви-
ток та функціонування — це "могутній фактор реформу-
вання аграрного сектору економіки: створення соціальне
орієнтованого ринкового механізму, подолання нинішньо-
го кризового спаду виробництва й забезпечення передумов
для економічного піднесення" [6, c. 62—69].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економічної науки та

практики, головною метою ведення інноваційної діяль-
ності є не лише отримання грошового прибутку. Адже, в
такому разі виникає питання: яким чином підприємство
зможе об'єктивно виміряти грошовий дохід від проведе-
ної інноваційної діяльності. Не завжди величина грошо-
вого доходу від інвестицій в інноваційну діяльність відпо-
відає прогнозованим очікуванням. За таких обставин по-
стає цілком слушне питання: чи варто оцінювати переваги
від ведення інноваційної діяльності лише за допомогою
фінансових показників?

Для досягнення цілей ведення інноваційної діяльності
необхідний баланс різноманітних дій. Для реальної та ко-
ректної оцінки яких не достатньо лише фінансових показ-
ників, які в свою чергу не дозволяють точно відслідкову-
вати виконання, або не виконання поставлених задач (для
досягнення певних цілей, в тому числі й інноваційних).
Тому проблематика не фінансових переваг від інновацій-
ної діяльності потребує грунтовних і послідовних дослід-
жень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання оцінки результатів інноваційної діяльності

знайшло своє відображення в роботах таких визначних
вчених, як М. Портера, Б. Санто, Й. Шумпетера, В. Алек-
сандрової, А. Гальчинського, В. Геєця, С. Ільєнкової, С. Іл-
ляшенка, О. Кузьміна та ін.
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NON-FINANCIAL BENEFITS OF INNOVATION

У сьогоднішніх умовах господарювання успішна реалізація інноваційної стратегії компаній вимагає
нових підходів, тобто розвитку новітніх форм мислення. Кожний такий крок вимагає ретельного аналізу
отриманих результатів. Тому гостро постає проблема адекватної оцінки витрачених зусиль. І як наслідок,
виникає питання чи завжди фінансовий показник є реальним відображенням дійсності. Дане досліджен-
ня визначає не фінансові переваги та їх складові для компаній, від ведення інноваційної діяльності. Авто-
ром проаналізовано основні переваги та недоліки від орієнтації компаній на не фінансові переваги від
інноваційної діяльності. Наведено конкретні приклади орієнтації західних компаній на не фінансові пе-
реваги від інноваційної діяльності та їх наслідки для зазначених суб'єктів господарювання.

The successful implementation of innovation strategies of companies require new approaches such as
development of new forms of thinking in nowadays, real economic. Each step requires a careful analysis of the
results. Therefore, we have the acute problem of adequate evaluation the effort. As a result, the main question is:
whether financial measure is a real reflection of reality. This study determines the non-financial benefits and
their components for companies driving the innovation. The author analyzes the main advantages and
disadvantages of targeting companies in the non-financial benefits of innovation. Provide specific examples of
targeting Western companies in non-financial benefits of innovation and their impact on these entities.
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МЕТА РОБОТИ
Виходячи з актуальності проблеми, метою даної ро-

боти є дослідження не фінансових переваг від інновацій-
ної діяльності як одного з основних критеріїв оцінки ре-
зультатів та доцільності ведення інноваційної діяльності,
як такої, в сучасних умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як засвідчує досвід, інноваційна діяльність в компанії

здійснюється не лише для отримання прибутку. Цілі її
здійснення можуть виходити за межі суто економічного
зиску, наприклад: можливість як для суспільства загалом
так і для окремих суб'єктів , дізнатись багато нового (га-
лузі пов'язані з нанотехнологіями, біотехнологіями та ін.);
можливість покращити репутацію на ринку, або ж підви-
щення корпоративної культури компанії .

У вітчизняній практиці всі зазначені цілі є виправда-
ними, лише тоді, коли в кінцевому підсумку призведуть до
отримання прибутку. Проте не слід забувати про випадки
коли зазначеними цілями виправдовують не цільове вико-
ристання коштів на сумнівні проекти, для того щоб вип-
равдати витрати на діяльність, яка з самого початку не мала
шансів принести фінансову вигоду компанії [2, с. 89].

Дослідники даної проблеми акцентують увагу на та-
ких не фінансових перевагах від інноваційної діяльності:

1) нагромадження знань (результати інноваційної
діяльності можуть збільшувати запас знань компанії);

2) зміцнення позицій бренда;
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3) посилення "екосистеми" (інноваційна діяльність
впливає на відносини компанії із зовнішніми силами);

4) життєздатність організації (зазвичай, інноваційна
діяльність має велике значення для людей, які працюють в
компанії).

Більш детально зупинимось на зазначених не фінансо-
вих перевагах. Набуття нових знань, як правило, потребує
значних грошових та часових затрат, інколи вони набувають
таких масштабів, що починають обмежувати прибутки ком-
панії і навіть можуть призводити до створення грошового
капкану [2, с. 87]. Процес освоєння новітніх знань може про-
ходити досить повільно, і тому час від  моменту "задумки"
продукту і до його виходу на ринок може подекуди збільшу-
ватись в декілька разів. Типова причина затримки, зазвичай
це — спроби компанії розробити нову ідею, одночасно нако-
пичуючи знання, необхідні для її комерціалізації.  Таким чи-
ном, по мірі того, як життєві цикли продуктів скорочуються,
компанії не зважаючи на це, починають розробки новинок,
не дочекавшись поки матимуть змогу оперувати необхідни-
ми знаннями в надії, що знання будуть отримані до моменту,
коли в них виникне потреба. Така поведінка може бути вип-
равданою лише у випадку, коли розробка продукту передба-
чає отримання відносно невеликого обсягу знань. Про
складність одночасної комерціалізації нових продуктів та
набуття необхідних для цього знань свідчить маса фактів:
запізнення із випуском нових моделей авто, програмного за-
безпечення, ігрових приставок тощо. Так, за словами Дідьє
Ру — віце-президента компанії Saint-Gobain [2, с. 261], завж-
ди все можна зобразити таким чином, що продукт матиме
вигляд результату найновіших, останніх розробок, але в по-
дальшому при більш детальному розгляді, виявляється, що
перші дослідження в певній сфері були розпочаті досить дав-
но — за довго до випуску даної "новинки" на ринок. Так чи
інакше, але розробка деяких інновацій потребує досить знач-
них затрат часу. І тому, якщо ви не займаєтесь постійними
дослідженнями в певній сфері, ви ніколи не зможете випус-
тити на ринок революційну новинку.

Тому задача керівника в такому випадку, зводиться,
принаймні, до відповіді на два питання:

— яку кількість коштів вкласти у процес набуття знань?
— коли ( в який момент часу) вкласти кошти в процес

набуття знань?
Інколи інвестиції компанії в інноваційну діяльність є

не достатніми і це призводить до подальшого зменшення
можливостей збільшення ефективності виробництва, де-
фектів продукції, морального старіння продукції або
відсутності інтересу до продукту з боку ринку. Проте слід
застерегти себе від зворотної помилки, вклавши занадто
великі суми в процес набуття знань, думаючи, що в резуль-
таті буде отримано надприбутки. Якщо компанія не отри-
мує очікуваних прибутків, то вкладені інвестиції в іннова-
ційну діяльність обертаються проти неї самої, обмежую-
чи інвестиційні можливості на майбутнє.

Необхідно прагнути до ситуації, коли ті переваги, які
дають набуті знання, виходять за межі одного конкретно-
го продукту або послуги, впливаючи на весь спектр зап-
ропонованих компанією послуг або продуктів. Навіть якщо
набуття знань по конкретному продукту є досить доро-
гим процесом, і зменшує дохідність даного продукту, нові
знання можна розповсюдити для вдосконалення вже існу-
ючих у компанії продуктів, послуг. Або ж знання можуть
стати основою для майбутніх продуктів, та в кінцевому ре-
зультаті принести прибуток , в достатній мірі, щоб виправ-
дати понесені на набуття цих знань затрати.

Загалом, приносити компанії прибуток можуть 4 ка-
тегорії знань [2, с. 90]:

1. Специфічні знання: використовуються для створен-
ня конкретного продукту. Вони мають безпосередній вплив
на прибуток компанії і зазвичай, мають заздалегідь вста-
новлені межі прибутковості. Інвестиції необхідні для от-
римання нових знань, можна розглядати, як одну із ста-
тей першочергових затрат.

2. Прикладні (по відношенню до продукту) знання: не
пов'язані в даний момент з конкретним продуктом, але мо-
жуть бути використані по відношенню до вже існуючих то-
варних категорій або сфер бізнесу компанії.  Процес на-
буття нових знань зазвичай передбачає проведення пев-
них досліджень, випробувань тощо. Дана діяльність поде-
куди дає більше інформації та знань, ніж необхідно для
створення одного конкретного продукту, послуги. Таким

чином робляться наукові відкриття, збирається велика
кількість цікавих даних, відкриваються нові перспективи
для досліджень. Деякі компанії, особливо ті, які володі-
ють умовами та фінансовими можливостями ведуть без-
перервну дослідну роботу для набуття та опрацювання
таких знань по відношенню до продуктів і послуг, які були
щойно запропоновані на ринок; знаходяться в процесі роз-
робки; вже є частиною асортименту компанії та можуть
бути модифіковані або вдосконалені.

3. "Знання з нуля": набуваються з ціллю освоєння но-
вих сфер для бізнесу, або товарних категорій. Деякі ком-
панії, зазвичай міжнародні корпорації, мають у своєму ар-
сеналі достатню кількість ресурсів для інвестування в на-
буття нових знань, які мають потенційну можливість
відкривати нові "горизонти", нові сфери діяльності та не
існуючі на даний момент категорії продуктів та послуг.

Прикладом такого роду діяльності може бути робота
Sony CSL (Computer Science Labs). Sony CSL були засно-
вані в 1988 році, і основною їх задачею була діяльність по-
в'язана із вдосконалення обчислювальної техніки, що ви-
пускала компанія. З того часу інтереси Sony CSL значно
розширились і на сьогоднішній день охоплюють такі сфе-
ри, як дослідження процесів головного мозку, біологія си-
стем та вивчення механізмів людської свідомості. CSL ком-
панії Sony працюють задля отримання нових знань різних
видів, спрямованих на конкретний продукт, які застосо-
вуються до різних продуктів компанії та знань з нуля. За
словами Маріо Токоро, президента Sony CSL, одна з го-
ловних задач лабораторії — набуття знань, які можуть
бути використані для вдосконалення продуктів, що вихо-
дять під маркою Sony. Крім того, дослідники CSL займа-
ються пошуком нових знань, потенційно сприятливих для
відкриття нових горизонтів в бізнесі, та діаметрально но-
вих видів діяльності [2, с. 261].

Хоча і не буває інноваційної діяльності без нових
знань, з цього не випливає, що нові знання обов'язково
збільшать прибуток компанії. Дуже часті випадки, коли
більша частина набутих знань та інформації швидко вихо-
дить за межі компанії і стає надбанням всієї галузі, і таким
чином компанія, яка затратила свої власні ресурси зали-
шається зрештою без конкурентних переваг. Саме тому
важливим є момент захисту отриманих в результаті дос-
ліджень знань.

Наступною не фінансовою перевагою компанії від ве-
дення інноваційної діяльності є зміцнення позицій брен-
да. Роблячи акцент на інноваційній діяльності, можна по-
кращити репутацію компанії та її бренду. Проте, для того,
щоб інноваційна діяльність компанії збільшила вартість
бренду компанії та підвищила її репутацію, даний вид
діяльності в кінцевому результаті повинен приносити при-
буток для компанії. Способів отримання прибутку через
вищезазначену вигоду може бути декілька:

— Преміальні ціни. Компанії, які у свідомості спожи-
вачів позиціонуються, як інноваційні, мають можливість
встановлювати більш високі ціни, ніж у конкурентів. Що
призводить до збільшення прибутковості компанії.

— Збільшення обсягів продажу. Бренд, який асо-
ціюється у споживачів з інноваціями, інноваційною діяль-
ністю, автоматично має переваги на ринку серед конку-
рентів, навіть якщо вони вийшли на ринок раніше. Дана
перевага дозволяє скоротити час, який затрачається на
досягнення рівня бажаних об'ємів.

— Краще сприйняття товару ринком. Як правило інно-
ваційному бренду легше проникнути в нові сфери товарів
та послуг, ніж брендам, які вважаються традиційними.
Споживачі покладають на інноваційні бренди більш високі
надії, а тому з більшою готовністю йдуть за ним на нові
території. Таке досить швидке визнання зі сторони спо-
живачів, допомагає новому продукту досить швидкими
темпами досягати оптимальних обсягів виробництва, а та-
кож зменшувати не прямі витрати, адже в даному випадку
необхідно менше зусиль для пояснення суті та переваг но-
вого продукту.

На підтвердження вищесказаного можна звернутись
до історії бренду Samsung. Секрет успіху компанії — в
новій філософії управління, вперше сформульованої го-
ловою компанії Кун-Хі-Лі, в 1993 році, і в подальшому зап-
ровадженої в компанії. В комплексі основних принципів
цієї філософії, чотири позиції, які повинні чинити безпо-
середній вплив на бренд:
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— Якість, а не кількість. Як приклад можна розгляну-
ти історію 1995 року: дізнавшись про дефекти в мобільних
телефонах, які були вже розіслані в якості новорічних по-
дарунків, голова компанії наказав зібрати всі дефективні
телефони (вартістю 50 млн $) у дворі заводу, де працівни-
ки компанії спочатку розбили їх вщент, а потім спалили.
За всім, що відбувалось Кун-Хі-Лі спостерігав, сидячи під
трансорантом — "Якість — моя гордість" [3].

— Інновації. Samsung підтвердила своє прихильне став-
лення до інновацій, збільшивши вдвічі видатки на дослід-
ження та розробки.

— Лідерство на ринку. Samsung задалась ціллю бути
лідером на кожному із своїх ринків — і в результаті стала
однією з перших компаній-виробників побутової техніки,
яка перейшла з аналогових технологій на цифрові. За сло-
вами Сун-Хонг Ліма, віце-президента по стратегіям брен-
ду, в 1997—1998 році така політика була досить ризико-
вим кроком, а на сьогодні цифрові технології являються
досить повсякденним явищем [3, с. 98].

— Збільшення цінності. Samsung досить швидко вихо-
дила з тих видів бізнесу, де: 1) прибуток не збільшувався;
2) товари, які не сприймались як інноваційні і тому не спри-
яли посиленню позицій бренду. Відмовившись від вироб-
ництва відеомагнітофонів (2005 рік), а потім і від DVD-про-
гравачів, поєднаних з відеомагнітофонами, адже даний
товар вже давно не асоціюється з інноваціями, хоча даний
вид діяльності і приносив досить стабільний прибуток для
компанії [3, с. 98].

Але не слід забувати, що цільові інвестиції в інновац-
ійну діяльність з метою побудови, або ж зміни позиції
бренда є досить ризиковою справою. Сприйняття бренда
формуються залежно від результату, а не навпаки. Інколи
компанії бажаючи виглядати в очах споживачів інновац-
ійно-активними, просто проголошують себе такими, не от-
римавши попередньо жодних результатів у даній сфері.

Наступною розглянемо таку перевагу, як посилення
"екосистеми". Перш за все, варто зазначити, що в бізнесі
успіх компанії залежить від навколишнього середовища,
тому менеджерам потрібно думати про компанію як про
елемент екосистеми, де поєднані інтереси членів суспіль-
ства та інтереси всіх учасників бізнесу, де кожний виконує
те, що в нього виходить найкраще і чим є бажання займати-
ся. Психолог Дж.Ф. Мур з Гарвардського університету роз-
винув теорію підприємницьких екосистем. Він порівнював
бізнес-середовище з екологічною системою, в якій мають
місце не тільки боротьба, але й еволюція, співробітництво
та взаємозалежність згідно з фазами життєвого циклу ком-
панії в екосистемі [1]. Кожна компанія — це частина певної
екосистеми, яка об'єднує різного роду економічні одиниці
(інколи окремих індивідів, або соціуму в цілому) і всі члени
якої можуть залежати один від одного, підтримувати один
одного, або ж знаходитись у відносинах симбіозу один з
одним [2, с. 101]. У такому разі, компанії повинні бути по-
інформовані про потреби та бажання інших членів своєї
екосистеми, адже вигоди, які здатні принести корисні взає-
мовідносини, є досить суттєвими. Тому хто не зможе гра-
мотно вибудувати ці взаємовідносини буде досить тяжко
просувати свій бізнес в майбутньому.

Досить часті випадки, коли компанія ділить простір
своєї екосистеми з конкурентами. Наприклад, канали збу-
ту та постачальники. Всі учасники екосистеми оперують
досить цінними елементами, пропозиція яких є досить об-
меженою:

— час, який готовий приділити;
— можливості для проведення навчання та професій-

ної підготовки працівників;
— торгівельні площі та ін.
Таким чином, конкурентна боротьба між компаніями

проявляється не лише на рівні кінцевого споживача, але і
в рамках екосистеми, де компанії борються за отримання
того, що їм потрібно в певний момент часу і в певному місці.
І досить часто така боротьба не приносить плодів. Адже
ми живемо і працюємо у світі обмежених ресурсів. Все що
існує — існує в певній кількості, і якщо ви отримаєте "це",
ваш конкурент залишиться з нічим, і навпаки.

Деякі компанії використовують свою інноваційну
діяльність для укріплення своєї "екосистеми". Існує три
способи допомоги в процесі зміцнення взаємовідносин в
рамках "екосистеми" та підвищення прибутків компанії за
допомогою інноваційної діяльності, а саме:

1) надання переваги. В рамках "екосистеми" партнери
компанії, сфокусованої на інноваційній діяльності можуть
віддавати їй перевагу перед конкурентами;

2) ексклюзивність. Інноваційна компанія має мож-
ливість будувати свої відносини з партнерами у своїй "еко-
системі" на основі надання їй виключних прав та привілеїв;

3) стандарти. Промисловий стандарт, який викорис-
товується певною компанією може отримати підтримку в
інших компаніях екосистеми.

Проте тут також можливі певні ризики та проблеми.
Головна з них — проблема балансу. Допомога членам своєї
"екосистеми" в отриманні високого прибутку дуже легко
може обернутись збитками для самого допомагаючого.

Не слід також забувати про четверту не фінансову ви-
году від ведення інноваційної діяльності — життєздатність
організації. Інколи трапляються випадки, коли впровад-
ження винаходу або інноваційної програми, відбувається
заради отримання тієї вигоди, яку розробка приносить
самій організації. В такому випадку джерелом прибутко-
вості стає не конкретний винахід, або інноваційна програ-
ма, а їх довгостроковий вплив на організацію.

Як правило за допомогою інноваційної діяльності,
компанії отримують дві головні переваги:

I. Впевненість: інноваційна діяльність може спонукати
організацію повірити у власні можливості отримувати більш
високі прибутки, і тому підвищити готовність організації дос-
ліджувати ризикові, але водночас, перспективні можливості.

II. Привабливість: люди із сучасним світоглядом, сві-
жими ідеями віддають перевагу роботі в інноваційній ком-
панії. Тобто інноваційна діяльність допомагає організаціям
з легкістю залучати, мотивувати та втримувати цінних
співробітників.

ВИСНОВКИ
І як висновок, хотілося б зауважити, що не існує єдиної

формули, згідно з якою компанія могла б діяти, оцінюючи
співвідношення потенційних не фінансових вигод від іннова-
ційної діяльності та їх вплив на збільшення грошового при-
бутку компанії. Головне тут — визначити, що саме потрібно
компанії в даний момент, і що найвірогідніше знадобиться в
майбутньому. Рішення про необхідність здійснення інновац-
ійної діяльності заради отримання не фінансових вигод не-
обхідно приймати, розглядаючи питання в контексті всіх
продуктів, послуг, які вже існують в портфелі компанії, та й
тих, що знаходяться на етапі розробки. Важливим є момент
попередньої оцінки потенціалу прибутковості всього порт-
фелю компанії, та аналіз кожного конкретного товару, по-
слуги з точки зору впливу як на поточну, так і на майбутню
прибутковість. Даний процес включає наступні дії:

— уточнення цілей, пов'язаних з не фінансовими пе-
ревагами, по кожному проекту;

— ретельне відстеження вкладень в проекти, які не по-
в'язані з отриманням прямого прибутку;

— оцінка результатів.
Більш детальний розгляд кожної з наведених переваг,

допоможе чітко прослідкувати "зв'язок" першочерговості
прибутку та другорядності не фінансових вигод.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Діагностика стану управління інноваційними ризи-

ками на підприємствах є важливою складовою системи
економічної діагностики. Основна мета такої діагнос-
тики полягає у дослідженні шляхів оптимізації негатив-
ного впливу ризиків, розробці ефективних механізмів
протидії, уникнення, страхування, подолання наслідків
дії інноваційних ризиків на всіх стадіях виробництва та
менеджменту.

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

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Серед наукових праць, у яких досліджуються про-
блеми управління ризиками інноваційної діяльності,
варто виокремити публікацію Покотилової В.І. [9], у
якій розроблено концептуальні засади щодо форму-
вання системи управління ризиками інноваційної
діяльності підприємств аграрного сектору. Теоре-
тичні аспекти ризиків інноваційної діяльності розг-
лядаються у публікаціях Жежухи В.Й. [3] та Карпунь
Н.І. [4]. Фундаментальне дослідження щодо моделю-
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вання економічного ризику проведене Ястремським
О.І. у монографії [10]. Шляхи вирішення проблеми
економічної діагностики стану розвитку інноваційної
діяльності підприємств пропонує у своїй праці [2]
Білошкурський М.В. Проте у вказаних наукових пра-
цях поза увагою дослідників залишається проблема
діагностики стану управління інноваційними ризика-
ми на підприємствах харчової промисловості, якій
присвячено дану статтю.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основним завданням даної статті є одержання ме-
тодики прийняття рішень за параметром технологічно-
го прогресу виробничої функції Тінбергена, в умовах
впливу інноваційного ризику на підприємства харчової
промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Переважна більшість методик оцінки ефективності

інноваційної діяльності передбачає використання ста-
тистичних даних, про які підприємство звітує в органи
державної статистики, і які відсутні у вільному доступі
(зрозуміло, що це стосується і діагностики ризиків інно-
ваційної діяльності). Це такі звіти:
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— форма № 3-наука (річна). На-
каз Держкомстату від 20.11.2012 р.
№ 471 "Звіт про виконання науко-
вих та науково-технічних робіт";

— форма № 4-нт (річна). Наказ
Держкомстату від 06.07.2009 р. № 230
"Звіт про набуття прав інтелек-
туальної власності та використання
об'єктів права інтелектуальної влас-
ності";

— форма № 1-наука (кварталь-
на). Наказ Держкомстату від
10.08.2010 р. № 323 "Звіт про вико-
нання наукових та науково-техніч-
них робіт";

— форма № ІНН (одноразова).
Наказ Держкомстату від 09.12.2010 р.
№ 493 "Обстеження інноваційної
діяльності організації (підприєм-
ства)";

— форма № 1-інновація (річна).
Наказ Держкомстату від 20.11.2012 р.
№ 471 "Обстеження інноваційної
діяльності промислового підприєм-
ства";

— форма № 1-технологія (річна).
Наказ Держстату від 20.11.2012 р. №
471 "Звіт про створення та викорис-
тання передових технологій та
об'єктів права інтелектуальної влас-
ності".

Щодо перелічених звітів, то ста-
тистичні дані, які у них наводяться,
підлягають під дію ст. 21 Закону Ук-
раїни "Про державну статистику",
якою забезпечується конфіденцій-
ність статистичної інформації. У ст. 21 зазначається, що
"первинні дані, отримані органами державної статисти-
ки від респондентів під час проведення статистичних
спостережень, … є конфіденційною інформацією, яка
охороняється Законом і використовується виключно
для статистичних цілей у зведеному знеособленому виг-
ляді. Поширення статистичної інформації, на підставі
якої можна визначити конфіденційну статистичну
інформацію щодо конкретного респондента, заборо-
няється" [8].

На основі первинних статистичних даних, що пода-
ють підприємства у звітах з інноваційної діяльності,
відділ статистики науки та інновацій Державної служ-
би статистики публікує щорічний статистичний збірник
"Наукова та інноваційна діяльність в Україні" [6]. Зро-
зуміло, що даний збірник можна використати для про-
ведення економічної діагностики стану розвитку інно-
ваційної діяльності на макрорівні за зведеними даними.
Для проведення такого дослідження на рівні окремо
взятого підприємства, науковцю-аналітику слід зверну-
тися безпосередньо до керівництва з проханням про
надання відповідних звітів з інноваційної діяльності. У
переважній більшості випадків таке прохання керівниц-
твом буде відхилене, з поясненням про комерційну чи
іншу таємницю, конфіденційність тощо.

У зв'язку з цим, доцільно дослідити наявне методич-
не забезпечення щодо економічної діагностики іннова-
ційної діяльності підприємства, у якому б використо-
вувалися загальнодоступні статистичні дані. В Україні
публічна інформація щодо діяльності акціонерних то-
вариств публікується у вигляді річної фінансової звіт-
ності на офіційному сайті. Офіційний сайт Державної
установи "Агентство з розвитку інфраструктури фон-
дового ринку України" [7]. Щодо підприємств інших ор-
ганізаційно-правових форм, автором не знайдено за-
гальнодоступних джерел інформації. У результаті про-
веденого дослідження методик економічної діагности-
ки стану розвитку інноваційної діяльності підприємства,

зокрема наукових публікацій Лисенка Н.О. та Білошкур-
ської Н.В. [5], Білошкурського М.В. [2], Андрєєвої В.М.
[1], автором встановлено, що найбільш прийнятною у зас-
тосуванні є модель виробничої функції Тінбергена виду:

(1),
де Q — обсяг виробництва підприємства у натураль-

ному або грошовому вираженні;
K — фактор капіталу (вартість основних засобів або

необоротних активів, або сукупних активів підприєм-
ства тощо);

L — трудовий фактор (середньооблікова чисельність
працівників, або чисельність промислово-виробничого
персоналу, або річний фонд оплати праці, або середня
заробітна плата працівника);

A — вільний член;
α— коефіцієнт еластичності обсягу виробництва за

фактором капіталу;
β — коефіцієнт еластичності обсягу виробництва за

трудовим фактором, причому β = 1 — α;
α, β > 0;
λ — коефіцієнт еластичності обсягу виробництва за

технологічним прогресом;
е — число Ейлера (основа натурального логарифму);
t — фактор технологічного прогресу [11, с. 511—549;

12, с. 227].
Економічна діагностика стану управління іннова-

ційними ризиками підприємства в моделі виробничої
функції Тінбергена, що формалізується за формулою
(1), проводиться на основі параметра технологічного
прогресу λ та інтерпретується наступним чином:

— результат, за якого λ < 0, свідчить про відставан-
ня підприємства від технологічного прогресу, заста-
рілість застосовуваних технологій, низький рівень ав-
томатизації праці, екстенсивне зростання, ігнорування
впровадження інновацій тощо; при цьому сумарне
збільшення факторів на 1% призводить до зростання
обсягу виробництва на (1 — λ)% і спадної віддачі від мас-

Джерело: розроблено особисто автором.

Рис. 1. Послідовність процесу діагностики ефективності управління
інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості

із використанням виробничої функції Тінбергена
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штабу виробництва, тобто втрати підприємства від ігно-
рування результатів технологічного прогресу та неза-
довільного стану розвитку інноваційної діяльності скла-
дають λ% додаткового випуску продукції (товарів,
робіт, послуг);

— якщо λ > 0, то діагностується високий рівень роз-
витку інноваційної діяльності підприємства, що харак-
теризується застосовуванням сучасних технології у ви-
робничому процесі, використанням переваг технологі-
чного прогресу, впровадженням інновацій та широкою
автоматизацією робочих місць; сумарне зростання фак-
торних ознак на 1% призводить до зростання обсягу ви-
робництва на (1 + λ)% та зростаючої віддачі від масш-
табів виробництва, характерної при інтенсивному зро-
станні; тобто, за рахунок впровадження результатів тех-
нологічного прогресу (інновацій), вигоди підприємства
складають λ% додаткового випуску і сигналізують про
високий рівень розвитку інноваційної діяльності;

— при λ = 0 модель Тінбергена стає виробничою фун-
кцією Кобба-Дугласа з постійною віддачею від масштабів
виробництва, оскільки e0.t = 1 і характеризується нейт-
ральністю підприємства до впливу технологічного про-
гресу, або простим відтворенням факторів виробництва.

Таким чином, застосування
моделі виробничої функції
Тінбергена у економічній діаг-
ностиці стану управління інно-
ваційними ризиками підпри-
ємств усуває труднощі щодо
конфіденційності шляхом вико-
ристання публічної статистич-
ної інформації.

Діагностика стану управлі-
ння інноваційними ризиками на
підприємствах харчової про-
мисловості за результатами мо-
делювання виробничої функції
Тінбергена має свої особливості
і може бути проведена за на-
ступним алгоритмом (рис. 1).

Перейдемо до процесу діаг-
ностики ефективності управлі-
ння інноваційними ризиками на
підприємствах харчової про-
мисловості. На виконання пер-
шого етапу автором здійснено
в ибі рку хлі б о пе ка рс ьких
підприємств за критерієм впро-
вадження інновацій протягом
2001—2012 рр. При цьому реш-
та можливих критеріїв до уваги
на бралася, оскільки для по-
дальших досліджень щодо уп-
равління інноваційними ризика-
ми на підприємствах цілком до-
статнім є здійснення інновацій-
ної діяльності.

Проведемо діагностику ста-
ну управління інноваційними
ризиками на досліджуваних
підприємствах, побудувавши
виробничі функції Тінбергена
за формулою (1). Для цього не-
обхідно звести вихідні дані для
кожного підприємства за
2001—2012 рр. (табл. 1).

У таблиці 1 по кожному досл-
іджуваному підприємству зведено
такі показники, як річний дохід
або виручка від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг), тис.
грн., річний обсяг сукупних ак-
тивів (підсумок балансу), тис. грн.,
та середньорічна заробітну плату

одного працівника, тис. грн.
Щодо вихідних даних, автором було прийняте

рішення взяти дохід результуючу ознаку виробничої
функції, оскільки у ринковій економіці критерієм успі-
шності виробничо-господарської діяльності виступає
попит на продукцію підприємства, що відображається
у його обсягах продажу і, відповідно, формує потребу
щодо обсягів виробництва. У зв'язку з цим, показник до-
ходу є більш прийнятним для моделювання виробничої
функції підприємства в умовах конкурентного середо-
вища. Забезпечення ж конкурентних переваг підприєм-
ства виступає основним критерієм ефективності управ-
ління інноваційними ризиками.

Факторними ознаками, введеними у модель вироб-
ничої функції, вибрано обсяг сукупних активів, що син-
тезує у собі основний і оборотний капітал, та середньо-
річну заробітну плату одного працівника як важливий
мотиваційний фактор праці. Третьою факторною озна-
кою виробничої функції Тінбергена (див. формулу 1), є
фактор технологічного прогресу, формалізація якого
відбувається шляхом введення у модель порядкового
номеру відповідного року, на кінець якого беруться ста-
тистичні дані решти показників.

Найменування 

показника 

Значення показника за роками 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Дрогобицький хлібокомбінат 

Дохід, тис. 
грн. (Q) 

19108 16453 17570 20726 20137 20470,3 21197 24686 24679 18731 21939 24382 

Сукупні 
активи, тис. 

грн. (K) 

4685 5407 5742 5862 5821 5837 5778 5678 5658 5154 7530 11824 

Середньорічна 

зарплата 
працівника, 

тис. грн. (L) 

5,21 5,36 5,66 7,11 9,48 10,47 12,05 15,25 17,52 20,54 18,34 23,46 

2. Івано-Франківський хлібокомбінат 

Q 19575 19656 24290 32117 32860 35463 47868 71229 91801 105204 131472 127898 

K 8049 11025 10203 10819 14153 15097 16646 23254 24424 27476 25550 32220 

L 5,43 7,07 8,09 9,27 13,17 12,65 15,06 19,73 21,56 24,43 28,11 31,55 

3. Ізяславський хлібозавод 

Q 9439 8056 9431 11112 11234 12916 15991 21729 23572 27098 32014 34794 

K 3216 3872 4470 5001 5987 7019 8195 8482 9736 10516 12170 13860 

L 6,37 7,52 7,13 8,19 10,65 10,82 12,49 18,09 26,20 28,54 30,39 31,38 

4. Львівський хлібокомбінат 

Q 59518 44546 47278 67470 69695 110305 95035 60875 42356 39077 18881 14257 

K 13872 14273 16651 16446 24545 20550 48741 18983 18710 20450 16419 14563 

L 3,77 3,93 5,58 7,36 9,29 11,60 15,24 20,04 15,36 18,29 18,63 20,69 

5. Поліссяхліб 

Q 18432 17459 18063 19974 20440 19374,2 21561 28997 33363 33635 38521 44797 

K 6016 6391 6435 6404 6555 6508,1 8004 7231 6855 6584 6545 15184 

L 7,95 10,90 10,82 12,20 16,23 14,90 16,29 21,78 27,06 28,11 28,84 35,71 

6. Сарненський хлібозавод 

Q 1788 4986 6666 9213 11659 13603 15685 22363 24144 36263 44529 44748 

K 1798 5719 8012 6838 7213 8461 8637 8719 11309 13538 20686 25458 

L 1,89 4,48 6,12 7,64 10,70 11,77 15,06 20,94 24,07 27,22 30,56 34,81 

7. Славутський хлібозавод 

Q 4163 4409 5582 8325 9857 12596 16429 22753 25848 28894 33606 34125 

K 1875 1206 1610 2212 3220 5906 6976 8803 8509 9219 11247 11178 

L 3,38 5,29 5,87 7,81 11,08 12,59 16,15 21,29 24,56 29,03 31,55 33,35 

8. ТЕРЕМНО ХЛІБ 

Q 19036 27864 30894 35428 34837 40420 49508 71206 78739 84112 95263 97410 

K 17457 18064 19233 20932 16657 22154 23977 29853 30464 33387 30654 39417 

L 4,02 4,47 5,59 7,34 10,08 11,76 13,89 18,66 20,67 22,21 24,10 28,06 

9. Тернопільхлібпром 

Q 9865 20410 21599 20626 17268 17705 17730 22586 22842 28684 26382 24065 

K 4932 14109 15393 17916 24023 21300 23392 32209 30889 18525 13941 14420 

L 3,95 3,93 5,54 7,63 7,99 8,95 9,83 12,69 12,67 16,89 16,12 23,05 

10. Чернівецький хлібокомбінат 

Q 10374 5815 37939 47053 48702 52176 54201 78460 108838 121429 151384 154254 

K 4408 5371 7894 11866 16540 26377 35964 40746 47642 80969 78625 71584 

L 0,55 1,43 7,14 7,80 9,82 12,32 14,70 19,74 23,11 29,03 29,43 32,65 

Таблиця 1. Вихідні дані для моделювання виробничої функції Тінбергена
хлібопекарських підприємств

Джерело: розрахунки проведено автором на основі даних річних фінансових звітів.
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Введення Я. Тінбергеном фактора технологічного про-
гресу у вигляді часового лагу призвело до перетворення
статичної виробничої функції у динамічну і дало значний
поштовх до розвитку автокореляційних економіко-мате-
матичних моделей в економетрії, які досі не втратили своєї
популярності й успішно застосовуються у сучасних досл-
ідженнях економічних процесів як на мікро-, так і на мак-
рорівні. Найпоширеніша сфера застосування динамічних
автокореляційних моделей — прогнозування.

Щоб побудувати динамічну виробничу функцію
Тінбергена для підприємств вибірки, необхідно перетво-
рити її степеневе рівняння у логарифмічну форму та
здійснити деякі перетворення.

Перейдемо до моделювання виробничої функції
Тінбергена засобами MS Excel. Для отримання ко-
ефіцієнтів регресії (еластичності) виробничої функції,
використаємо у російськомовній версії середовищі MS
Excel надбудову "Пакет анализа", в якій оберемо опцію
"Регрессия". Результати кореляційно-регресійного ана-
лізу, отримані з використанням MS Excel для Дрого-
бицького хлібокомбінату, наведено на рисунку 2.

З даних, наведених на рисунку 2 видно, що рівняння
виробничої функції Тінбергена, побудоване для Дрого-
бицького хлібокомбінату, характеризується високими
значеннями статистичних коефіцієнтів кореляції та де-
термінації. Так, коефіцієнт множинної кореляції R дор-
івнює 0,983, що свідчить про дуже щільний зв'язок між
доходом, сукупними активами, та технологічним прогре-
сом. Достовірність коефіцієнта кореляції підтверджує
високе значення t-критерію Стью-
дента 16,26 (критичне складає
2,306). Коефіцієнт множинної де-
термінації R2 склав 0,967 і свідчить
про те, що варіація доходу на 96,7%
обумовлюється варіацією факторів
виробничої функції. Достовірність
коефіцієнта детермінації підтверд-
жує високе значення F-критерію
Фішера 132,3 за критичного 4,07.

Проведемо аналіз параметрів
виробничої функції Дрогобицько-
го хлібокомбінату, наведених на
рисунку 2. Параметр α свідчить про
те, що у разі збільшення обсягу су-
купних активів на 1% досягається
зростання доходу на 0,29%, пара-
метр β означає, що підвищення се-
редньорічної заробітної плати од-
ного працівника на 1% призводить
до збільшення обсягу виручки від
реалізації на 0,71%. При цьому у
структурі виробничих факторів пе-
реважає трудовий, оскільки має
більший вплив на результат. Необ-

хідно також зазначити, що втрати підприємства, спри-
чинені відставанням від технологічного прогресу, скла-
ли 0,09% доходу, що свідчить про високий ступінь
інноваційного ризику. Можна також зробити висновок,
що річні втрати Дрогобицького хлібокомбінату, у ре-
зультаті дії інноваційного ризику, у 2013 році складуть
близько 0,75% (темп приросту t = (13—12) / 12 = 0,833
або 8,33%) виручки від реалізації продукції, або 183 тис.
грн. за незмінних обсягів виробництва.

Для решти підприємств вибірки проведено ана-
логічні розрахунки та отримано відповідні рівняння ви-
робничої функції Тінбергена (табл. 2).

Проведемо діагностику ефективності управління
інноваційними ризиками на підприємствах харчової про-
мисловості за параметром технологічного прогресу ви-
робничої функції Тінбергена. З даних таблиці 2 видно,
що всі побудовані рівняння виробничої функції Тінбер-
гена можуть бути використанні у діагностиці ефектив-
ності управління інноваційним ризиком на досліджува-
них підприємствах, оскільки вони статистично значущі.
Про це свідчить перевищення всіх фактичних значень
статистичних коефіцієнтів, як то, коефіцієнтів множин-
ної кореляції та детермінації, а також t- і F-критеріїв
відповідних критичних значень.

Параметр технологічного прогресу, за яким прове-
дено діагностику пристосованості підприємств до тех-
нологічного прогресу та міри інноваційного ризику, для
кожного підприємства отримано різний. Так, найменше
значення λ = -0,187 отримано за результатами діяльності

Рис. 2. Результати моделювання виробничої функції Тінбергена Дрогобицького хлібокомбінату

Джерело: розраховано автором на основі даних річних фінансових звітів у середовищі MS Excel.

Таблиця 2. Зведені результати моделювання виробничої функції Тінбергена
хлібопекарських підприємств

Джерело: розрахунки проведено автором на основі даних річних фінансових звітів

підприємств.

Найменування 

підприємства 

Рівняння виробничої функції 

Тінбергена 

Статистичні 
коефіцієнти 

Статистичні 
критерії 

R R
2
 t F 

1. Дрогобицький 

хлібокомбінат 
Q = 547,0 K

0,291
 L

0,709
 e

-0,093t
 0,983 0,967 16,264 

132,2

6 

2. Івано-Франківський 

хлібокомбінат 
Q = 96,96 K

0,457
 L

0,543
 e

0,053t
 0,708 0,501 3,003 4,51 

3. Ізяславський 

хлібозавод 
Q = 123,14 K

0,372
 L

0,628
 e

-0,012t
 0,741 0,549 3,310 5,48 

4. Львівський 

хлібокомбінат 
Q = 380,71 K

0,494
 L

0,506
 e

-0,187t
 0,955 0,912 9,667 46,73 

5. Поліссяхліб Q = 569,17 K0,181 L0,819 e-0,026t 0,817 0,668 4,257 9,06 

6. Сарненський 

хлібозавод 
Q = 192,54 K0,233 L0,767 e0,038t 0,793 0,629 3,906 7,63 

7. Славутський 

хлібозавод 
Q = 177,07 K0,296 L0,704 e0,002t 0,769 0,591 3,608 6,51 

8. ТЕРЕМНО ХЛІБ Q = 24,92 K
0,641

 L
0,359

 e
0,033t

 0,887 0,787 5,765 16,62 

9. Тернопільхлібпром Q = 834,7 K0,196 L0,804 e-0,081t 0,874 0,764 5,401 14,59 

10. Чернівецький 

хлібокомбінат 
Q = 204,25 K

0,454
 L

0,546
 e

-0,045t
 0,709 0,502 3,010 4,53 

Критичне значення х >0,7 >0,5 >2,306 >4,07 
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Львівського хлібокомбінату, а найбільше λ = 0,058 — для
Івано-Франківського хлібокомбінату. При цьому 4
підприємства вибірки отримали значення параметра тех-
нологічного прогресу λ > 0, крім Івано-Франківського
хлібокомбінату, це — Сарненський хлібозавод (λ = 0,038),
ТЕРЕМНО ХЛІБ (λ = 0,033) та Славутський хлібозавод
(λ = 0,002). Дані підприємства ефективно управляють ри-
зиком інноваційної діяльності, у результатом чого є до-
датковий приріст виручки від реалізації від 0,002% до
0,06% за рахунок відповідності технологічному прогре-
су та реалізації нововведень у виробництво.

Негативний вплив інноваційного ризику на госпо-
дарську діяльність решти підприємств чинить їх відста-
вання від технологічного прогресу, застарілість вироб-
ничих технологій, обладнання, невідповідність марке-
тингової політики вимогам ринку хлібобулочних ви-
робів. Найбільше від цього потерпає Львівський хлібо-
комбінат, який недоотримує щорічно майже 0,2% дохо-
ду, а найменше — Ізяславський хлібозавод, втрати яко-
го складають 0,012 виручки від реалізації продукції.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, за результатами діагностики ефективності

управління інноваційним ризиком на підприємствах хар-
чової промисловості за параметром технологічного про-
гресу виробничої функції Тінбергена автором сформо-
вано методику прийняття рішень в умовах впливу інно-
ваційного ризику. Використання даної методики у ризик-
менеджменті підвищить достовірність якісного аналізу та
дозволить знижувати втрати у разі прийняття інновац-
ійного ризику або ж запобігати невиправданим втратам
шляхом уникнення чи вчасного страхування ризику.

Апробація та реалізація методики прийняття рішень
щодо інтенсивного розвитку підприємства в умовах впли-
ву інноваційного ризику стане базою для вдосконалення
методичного забезпечення розробки системи управлін-
ня інноваційними ризиками на підприємствах харчової
промисловості в умовах невизначеності середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства міста мають

фундаментальне значення для розвитку регіонів та країни
в цілому, оскільки саме тут проживає більшість населення
та створюється переважна частка валового внутрішнього
продукту.

Сутнісною ознакою будь-якого міста є наявність місько-
го господарства, від ефективного функціонування якого
залежить соціально-економічний розвиток міста та регіо-
ну, що сьогодні відзначаються значною галузевою, терито-
ріальною та функціональною диференціацією.

Ключовими чинником розвитку міста та його господар-
ства є достатній рівень їх фінансування, в тому числі і за
рахунок коштів міського бюджету. Саме завдяки бюджет-
ним коштам досягаються такі цілі соціально-економічного
розвитку, як збільшення доходів населення, покращення
міського благоустрою, поліпшення освіти та збагачення
культурного життя міського населення тощо. Однак для
досягнення вказаних цілей необхідно здійснювати ефектив-
не управління витратами міського господарства, беручи до
уваги той факт, що фінансові, трудові та інші ресурси міста
є дуже обмеженими. Наслідком цього є об'єктивна потреба
у комплексному підході при управлінні витратами міського
господарства як однієї з умов забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку міста та регіону в цілому.
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STATISTICAL ESTIMATION OF INFLUENCE COSTS OF URBAN ECONOMY ON SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE CITY

У статті досліджено ключові фактори, що впливають на розвиток міського господарства. Автором
здійснено характеристику основних складових комплексу витрат міського господарства, зокрема базо-
вих та похідних. Також обгрунтовано залежність рівня соціально-економічного розвитку міста від обся-
гу фінансування витрат міського господарства за рахунок коштів міського бюджету. Проаналізовано
основні фінансово-бюджетні та соціально-економічні показники розвитку п'яти міст України з різним
територіальним розміщенням та державним значенням. Для оцінки фінансово-бюджетного та соціаль-
но-економічного розвитку міст України автором використано метод Паттерн, в основі якого лежить прин-
цип ранжування адміністративно-територіальних одиниць за рівнем їх фінансово-бюджетного та соці-
ально-економічного розвитку. Крім того, автором сформовано та запропоновано механізм удосконален-
ня управління обмеженими фінансовими ресурсами міста.

In the article the key factors that influencing to the development of the urban economy are examined. The
author made the description of the main components of the complex municipal spending, including basic and
derivatives. Also the dependence of the level of socio-economic development from the funding costs of urban
economy at the expense of the city budget are analyzed. The basic financial and budgetary and socio-economic
indicators of the five cities of Ukraine with the different spatial location and public value are analyzed. The
author used the Pattern method for evaluation of fiscal and socio-economic development of Ukraine. This method
is based on the principle of ranking the administrative units according to their level of fiscal and socio-economic
development. In addition, the author formed and proposed a mechanism of improving the management of limited
financial resources.

Ключові слова: витрати, місто, міське господарство, міський бюджет, соціально-економічний розвиток,
метод Паттерн.

Key words: charges, city, city budget, urban economy, social-economic level of development, Pattern method.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню соціально-економічного розвитку міста та

його чинникам приділили свої праці багато відомих зару-
біжних та вітчизняних науковців. Серед них П. Кругман,
Р. Парк, Б. Робсон, Д. Сакс, В. Бабаєв, О. Бойко-Бойчук,
О. Щербакова, С. Саханенко, В. Протас, Б. Данилишин та
багато інших [1; 2; 4]. Разом з тим, вирішення проблеми
ефективного управління фінансовими витратами міського
господарства з метою покращення соціально-економічно-
го розвитку міста набуло особливої актуальності сьогодні і
тому потребує детальнішого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення взаємозв'язку між обсягом

фінансування витрат міського господарства за рахунок
коштів міського бюджету та рівнем соціально-економічно-
го розвитку міста.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Міське господарство — це складна сукупність всіх ус-

танов, організацій, служб, інженерних споруд і мереж, що
розташовані на території міста і міської агломерації та за-
безпечують життєдіяльність його населення. Сюди відно-
сять: транспортне та дорожнє господарство, промислові
підприємства, житлово-комунальне господарство, соціаль-
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но-культурні заклади (освітні, культурні, охорони здоров'я
та фізкультури), державні і місцеві установи органів управ-
ління, правоохоронні інститути тощо, призначенням яких є
задоволення повсякденних комунальних, побутових, мате-
ріальних та соціально-культурних потреб жителів міста.
Така розгалуженість комплексу свідчить про складний ме-
ханізм регулювання його господарством. Проте саме його
функціонування забезпечує життєдіяльність міського насе-
лення, створює робочі місця для нього, формує ресурсний
потенціал міста, регіону та країни, сприяє надходженню
інвестиційних коштів в економіку.

У процесі функціонування міського господарства відбу-
вається постійний процес виробництва — створення нового
продукту задля задоволення потреб міського населення. З
точки зору класичної економічної теорії, процес виробницт-
ва — це поєднання трьох складових: землі, праці та капіталу,
які надають свої продуктивні сили для створення нового про-
дукту. Ці складові уможливлюють сам процес виробництва,
а тому виступають факторами, що його забезпечують. Крім
того, згідно з маржиналістською економічною теорією, чет-
вертим фактором виробництва є підприємницькі здібності,
який координує використання перших трьох факторів. Звідси
випливає, що процес функціонування міського господарства
відбувається аналогічно — завдяки поєднанню факторів ви-
робництва, які його забезпечують — землі, праці, капіталу і
підприємницьких здібностей — створюється новий продукт
у місті. Однак, варто зазначити, що кількісний обсяг даних
факторів у процесі виробництва поступово зменшується. Це
пояснюється їх обмеженою кількістю та безперервним ви-
користанням у виробничому процесі. Тому, говорячи про
фактори виробництва у міському господарстві, припускає-
мо, що вони витрачаються задля підтримання життєдіяль-
ності населення, а тому є його витратами.

Витрати міського господарства утворюються в процесі
формування та використання економічних ресурсів міста
задля досягнення єдиної мети — забезпечити задоволення
потреб його жителів у повному обсязі. Тому можна прове-
сти певну паралель між поняттями "витрати" та "економічні
ресурси". При цьому, видатні американські вчені К. Маккон-
нел і С. Брю вказували на те, що економічні ресурси — це
всі природні, людські і виготовлені людиною ресурси, які
використовуються для виробництва товарів і послуг [6, с.
112]. Запропонована цими вченими класифікація складаєть-
ся із двох великих груп, які відображають склад чотирьох
видів економічних ресурсів: матеріальні (земля і капітал) та
людські (праця і підприємницькі здібності). Таке тлумачен-
ня є універсальним, оскільки містить як марксистський
підхід, який виділяє дві великі групи у структурі ресурсів
(капітал та праця), так і маржиналістський, який вводить
людський ресурс — підприємницькі здібності.

Однак зазначений підхід не є оптимальним для ви-
значення складових витрат міського господарства — його
економічних ресурсів, що забезпечують ефективне функці-
онування міста. Зокрема, на думку автора, ці витрати умов-
но можна поділити на базові та похідні. До базових витрат
належать фінансові витрати (капітал), земельні витрати,
трудові витрати та витрати підприємницьких здібностей. До
похідних, в свою чергу, можна віднести природні, виробни-
чо-технічні, інноваційні, інформаційні, інвестиційні, інтелек-
туальні та державно-управлінські витрати.

Сукупність базових та похідних витрат міського госпо-
дарства є ключовим чинником при забезпеченні функціо-
нування міста, оскільки за рахунок ефективного їх викори-

стання відбувається соціально-економі-
чний розвиток. Саме тому аналіз тен-
денції змін соціально-економічних по-
казників розвитку дасть змогу визначи-
ти найбільш гострі проблеми, що можуть
виникати при управлінні витратами у
міському господарстві.

Варто зазначити, що більшість за-
кордонних та вітчизняних економістів
дотримуються думки, що соціально-еко-
номічний розвиток країни та регіону виз-
начається безпосередньо через реаліза-
цію бюджетної політики в них. На думку
автора, українські міста не є виключен-
ням, адже їх розвиток, як і розвиток
міського господарства, насамперед зале-
жить від достатності фінансування як з
державного бюджету, так і з місцевого, і
тому забезпечення соціально-економіч-

ного розвитку міста має пряму залежність від фінансуван-
ня витрат міського господарства.

Для підтвердження вищенаведеної тези автор здійснив
аналіз основних фінансово-бюджетних показників міст Ук-
раїни та порівняв їх з окремими соціально-економічними
показниками розвитку. Аналіз проводився на основі показ-
ників міст з різним територіальним розміщенням та держав-
ним значенням. Зокрема були використані дані столиці Ук-
раїни — міста Києва, обласних центрів — Харкова, Одеси
та Вінниці, а також міст обласного значення — Макіївки
(Донецька область) та Броварів (Київська область).

При визначенні фінансово-бюджетного та соціально-
економічного розвитку міст України автором взято за ос-
нову непараметричний метод багатовимірного аналізу Пат-
терн (далі за текстом — метод Паттерн), в основі якого ле-
жить принцип ранжування адміністративно-територіальних
одиниць за рівнем їх фінансово-бюджетного та соціально-
економічного розвитку [5, с. 37]. Розрахунок рівнів розвит-
ку здійснювався за наступною формулою:

(1),

де t
ij
 — коефіцієнт фінансово-бюджетного та соціально-

економічного розвитку міста, x
ij
 — фактичні значення

фінансово-бюджетних та соціально-економічних показ-
ників розвитку міст, x

ij  max
 — найвищі значення показників

серед переліку міст; і — 1, 2, …, n — число показників, j- 1, 2,
…, n — число міст.

Проведений автором аналіз основних фінансово-бюд-
жетних показників у окремих містах України, наведений у
таблиці 1, показав, що незважаючи на найбільшу чисельність
населення, Київ посідає перше місце серед інших міст за
обсягом видатків на одного жителя — 5735,2 грн. та значно
випереджає інші міста, значення даного показника по яким
знаходяться на приблизно одному рівні і є найменшим у місті
Бровари (2451,7 грн. на одного жителя).

При цьому варто зазначити, що рівень виконання зап-
ланованого обсягу видатків міського бюджету на рік стано-
вить близько 90% і є найвищим у місті Одесі — 93%, а най-
нижчим у місті Києві — 82,5 відсотки.

Проведений за формулою 1 розрахунок коефіцієнтів
фінансово-бюджетного розвитку міст дав змогу класифікува-
ти міста України за трьома рангами фінансово-бюджетних
показників. Зокрема у місті Києві сумарний показник фінан-
сово-бюджетного розвитку міста є найвищим серед інших дос-
ліджених міст (1,89), тому отримує 1 ранг за даною групою
показників. Сумарні показники у містах Харків, Одеса та
Вінниця дорівнюють 1,47, 1,49, та 1,50 відповідно, а тому їх
відносимо до 2-го рангу міст за фінансово-бюджетними по-
казниками розвитку. Найнижчі значення за сумарним показ-
ником мають міста Макіївка (1,44) та Бровари (1,39), тому вони
отримали третій ранг за даною групою показників розвитку.

Для ранжування міст за рівнем їх соціально-економіч-
ного розвитку автором обрано окремі показники, а саме:
обсяг валового регіонального продукту, індекси споживчих
цін та промислової продукції, рівні інвестицій в основний
капітал, забезпечення житловою площею, зайнятості, серед-
ньомісячної заробітної плати, а також величина природно-
го приросту населення (таблиця 2).

За результатами аналізу окремих соціально-економіч-
них показників встановлено, що сумарний показник соціаль-
но-економічного розвитку міста Києва є найвищим серед

Таблиця 1. Аналіз основних фінансово-бюджетних показників
у містах України за 2011 рік

Джерело: звіти про виконання міських бюджетів за 2011 рік та власні розрахунки

автора [7].
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інших досліджених міст
(10,18), і тому столиця за да-
ною групою показників також
отримує перший ранг.

Сумарний показник соці-
ально-економічного розвитку
досліджених обласних центрів
України Харкова, Одеси та
Вінниці становлять 7,27, 7,77
та 5,37 відповідно і тому вони
отримали другий ранг. Міста
обласного значення Макіївка
та Бровари за результатами
проведеного дослідження ма-
ють найнижчий рівень соц-
іально-економічного розвитку
(сумарний показник 2,99 та
4,92 відповідно) і тому відне-
сені до міст третього рангу.

Проведений порівняльний
аналіз основних фінансово-
бюджетних та соціально-еко-
номічних показників розвитку
різних міст України з викори-
станням методу Паттерн
підтвердив, що визначальним
фактором для соціально-еко-
номічного розвитку міста є
рівень його фінансування з
міського бюджету. Так, столи-
ця України місто Київ при най-
вищих фінансово-бюджетних
показниках розвитку має,
відповідно, і найвищий рівень
соціально-економічного розвитку міста. Разом з тим, по-
рівняно невеликі міста Бровари та Макіївка мають найнижчі
показники розвитку по обох групах.

За результатами проведеного дослідження та з метою
підвищення соціально-економічного розвитку автором про-
понується наступний удосконалений механізм ефективно-
го управління обмеженими фінансовими ресурсами міста:

1) формулювання та обгрунтування конкретних і чітких
планових показників соціально-економічного розвитку міста;

2) планування бюджетно-фінансових показників роз-
витку міста як інструменту покращення його соціально-еко-
номічного розвитку;

3) досягнення запланованих показників соціально-еконо-
мічного розвитку з використанням фінансових ресурсів міста;

4) ведення постійного моніторингу ефективності вико-
ристання обмежених фінансових ресурсів міста;

5) звітування щодо ефективності використання фінан-
сових ресурсів шляхом порівняння рівнів виконання плано-
вих і фактичних фінансово-бюджетних та соціально-еконо-
мічних показників розвитку міста наприкінці кожного
звітного періоду.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведений з використанням методу Паттерн аналіз ос-
новних фінансово-бюджетних та соціально-економічних по-
казників розвитку міст України з різним територіальним роз-
міщенням та державним значенням показав, що міський бюд-
жет є основним джерелом забезпечення соціально-економі-
чного розвитку міста та його господарства. Саме від рівня
виконання фінансово-бюджетних показників залежить
рівень забезпечення основних показників соціально-еконо-
мічного розвитку. Тому на сьогоднішній день актуальним є
удосконалення механізму управління фінансовими ресурса-
ми міста. Перспективами подальших досліджень є визначен-
ня та обгрунтування шляхів підвищення ефективності управ-
ління різними групами витрат міського господарства.
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Коефіцієнт 

соціально-

економічного 

розвитку 

міста * 

Ранг міста за 

соціально-

економічним 

показником 

Київ 100,7 106,1 117,6 102 21 6,1 106,3 1,8 10,18 1 

Харків 104,5 104,1 141,5 105,5 23,2 7,0 108,7 -5 7,27 2 

Одеса 102,1 105,4 87,9 83,6 22,3 6,0 106,5 -1,9 7,77 2 

Вінниця 107,2 102,8 128 100 26,8 3,8 110,2 -4,6 5,37 2 

Макіївка** 111,4 105 171,1 113,6 22,9 1,5 110,9 -6,7 2,99 3 

Бровари** 111,7 103,9 120,3 110,6 32,1 2,1 113,3 -3,9 4,92 3 

 

Таблиця 2. Аналіз окремих соціально-економічних показників розвитку
міст України протягом 2011 року

Джерело: статистичні щорічники областей України за 2011 рік та власні розрахунки автора [8].

* При проведенні розрахунків за формулою автором використовувалися мінімальні значення

показників 3-ї та 7-ї колонок.

** При аналізі показників по містам Макіївка та Бровари автором використовувалися середні

значення показників по Донецькій та Київській областях відповідно.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туризм як важливе соціально-економічне явище

сучасності тісно пов'язаний з розвитком суспільства та
підпорядковується його об'єктивним законам. Через
свої функції він активно впливає на життєдіяльність
суспільства і в той же час залежить від нього, стану роз-
витку продуктивних сил і виробничих відносин тощо.

Туристична індустрія є однією з найбільш динаміч-
них галузей світової економіки, на яку припадає 6,45 %
світового ВНП, 8 % світових інвестицій і 6 % усіх подат-
кових надходжень [1, с. 155]. Вивчення досвіду як найус-
пішніших країн світу, так і країн, які розвиваються, пе-
реконує, що туристична індустрія відіграє значну роль
у створенні валового внутрішнього продукту країни і
забезпеченні зайнятості населення, що позитивно впли-
ває на покращення структури зовнішньоторговельного
балансу країни.

Туристична індустрія підтримує майже 50 суміжних
галузей та створює додаткові робочі місця. Створення
одного робочого місця в туризмі у 20 разів дешевше, ніж
у промисловості. Водночас на розвиток туристичної га-
лузі впливають різні фактори: соціально-демографічні;
політико-правові; природничо-географічні; соціально-
економічні; історичні; релігійні тощо. Окремого дослі-
дження потребують територіальні аспекти розвитку ту-
ристичної індустрії, пов'язані з формуванням регіональ-
них брендів у цій сфері [2, с. 87—93].
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BRANDING CITY IN THE FIELD OF TOURISM: AN APPROACH MANAGER

У статті розкрито актуальність та роль бренда міста у формуванні його конкурентних переваг у сфері
туризму. Проаналізовано основні цілі міста у створенні бренда міста та запропоновано методику формуван-
ня брендингу міста. Визначено, що в основі впровадження брендингу міста лежить менеджерський підхід.

The article reveals the relevance and role in the formation of the brand city and its competitive advantages in the
field of tourism. Analyzed the main purpose of establishing the brand in the city. The technique of forming branding
of the city. It was determined that the basis for the implementation of branding the city lies the managerial approach.

Ключові слова: бренд міста, туризм, менеджмент, імідж міста, оцінка бренда міста, методика форму-
вання брендингу міст.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Зважаючи на зростаючу актуальність розвитку тури-

стичної індустрії України, протягом останнього десяти-
річчя різнобічним питанням теорії і практики економіки
туризму присвячений великий масив наукових дос-
ліджень, зокрема роботи М. Бойко, Є. Козловського,
В. Дмитренко, О. Кифяка, О. Любіцевої, О. Морана,
Т. Ткаченко, Л. Шульгіна, Ю. Швець [3—7] та інших нау-
ковців. Проте проблеми брендингу туристичної галузі
міста розглядаються переважно на міжнародному рівні,
тоді як регіональні аспекти його розвитку залишаються
поза увагою як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є викладення бачення розвит-

ку брендингу міста у туристичній сфері та впроваджен-
ня заходів за допомогою менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За даними Всесвітньої туристичної організації
(World Tourism organization — WTO), у 2010 р. за
кількістю прибуття іноземних туристів Україна займа-
ла 20 місце у світі (12,7 млн осіб, що становить близько
1,5 % від світових туристичних прибуттів).

Кожен регіон має унікальність історико-культурної
спадщини, самобутність структури господарства, особ-
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ливий набір природно-географічних та геопросторових
характеристик. Усе гостріше відчувається боротьба між
окремими регіонами (та навіть окремими містами) за
попит споживачів, обсяги залучених інвестицій, пото-
ки туристів.

Слово "бренд" походить від латинського "brand", що
означає "ставити клеймо". З найдавніших часів клейма
"бренда" удостоювався лише високоякісний товар, що
таким чином виділявся серед подібних, набуваючи інди-
відуальності. Із розвитком комерції слово "бренд" ста-
ло означати походження продукту та застосовувалося
з метою відокремлення одного виробника від інших, які
виготовляли подібні продукти.

Узагалі, бренд міста — це цілісний комплекс ознак,
які містять неповторні оригінальні характеристики міста
та образні уявлення, сприйняття, що дозволяють іден-
тифікувати це місто серед інших в очах цільових груп.

Бренд повинен виконувати такі функції: 1) іденти-
фікувати місто серед інших; 2) формувати у цільових
аудиторій почуття прихильності до міста, ідентичності
з ним; 3) бути гарантом якості міста. Ці функції форму-
ють систему — комплекс взаємозв'язаних властивостей,
що впливають на поведінку різних контактних ауди-
торій. Для отримання бажаного результату потрібно,
щоб бренд виконував усі функції комплексно.

Кожному бренду притаманні певні атрибути (пози-
тивні, негативні), які можуть мати різну вагу і важливість
для різних сегментів ринку: 1) функціональні; 2) емо-
ціональні; 3) нформаційні; 4) технологічні. Позитивні ат-
рибути бренду потрібно формувати та розвивати, а не-
гативні — викорінювати.

За словами одного з найвідоміших у світі теоретиків
брендингу територій Саймона Анхолта (Simon Anholt),
бренд території — це відбиття так званої "сутності
місця" (Place Substance).

Територіальний і регіональний брендинг — досить
нове для України явище. Однак, на думку фахівців, по-
тенціал розвитку цього напряму доволі великий. По-
дібно компаніям та продуктам, країни, міста й окремі
регіони також мають властиві саме ним особливості, а
успішний бренд відіграє важливу роль у розвитку бізне-
су, культури й туристичної інфраструктури території.

Європейські міста відчули потребу в брендингу на
початку 80-х рр. минулого століття, здебільшого під тис-
ком економічної конкуренції "азіатських тигрів". Бага-
тьом містам, особливо промисловим, довелося в бук-
вальному значенні винаходити для себе нову маркетин-
гову стратегію, щоб підтримати життєздатність і збе-
регти робочі місця.

Дослідивши світовий досвід цього питання ми бачи-
мо, що і нині в Європі справжній бум тематичних міст.
Це міста Моцарта й Шекспіра, Ван Гога й Андерсена.
Міста театральні, гірськолижні, торговельні, книжкові,
ботанічні, винні, сирні, кавові, музичні, ігрові тощо.

Загалом у світі налічується понад 36 типів міських
брендів, серед яких: міста-перехрестя, як, наприклад,
американський Сент-Луїс, розташований поруч із гео-
графічним центром США; фабрики інновацій, як
індійський центр комп'ютерної промисловості Банга-
лор; "смачні" міста на кшталт турецького Кемера, що
обрав своїм символом помідори. Ці бренди не склалися
історично, а були обрані містами свідомо [8].

В Україні на сучасному етапі ведуться практичні
роботи з формування й просування брендів таких міст,
як Одеса й Кам'янець-Подільський: Одеса — "Перлина
у моря", "Південна Пальміра"; Кам'янець-Подільський
— туристичний центр, "Місто фестивалів".

Єдиної методики брендингу міста поки що не вироб-
лено, однак ми спробуємо виділити ряд важливих етапів
при його здійсненні. Саме ці етапи висвітлюють напря-
ми проведення менеджерських процедур для отриман-
ня результату.

Етап І. Етап планування. Тут дуже важливо правиль-
но визначити цільові аудиторії, на які будуть спрямо-

вані ключові повідомлення. За географічною ознакою
можна виділити 4-ри групи громадськості, на які повин-
на бути спрямована комунікаційна програма зі створен-
ня іміджу міста: 1) місцеві жителі міста, регіону; 2) жи-
телі всієї країни; 3) найближче зарубіжжя, країни, що
межують із містом, областю, країною; 4) всі країни, що
цікавлять місто, наприклад, як потенційні туристи, інве-
стори, партнери в економічних і політичних проектах
тощо.

Етап ІІ. Етап постановки цілей розвитку. Тут до-
цільно сформулювати так званий девіз міста, відбивши
в ньому головну мету громади. Важливо, щоб вона відоб-
ражала орієнтацію на задоволення потреб жителів, але
при цьому викликала симпатії й розуміння суб'єктів,
зовнішніх для території. Часто девізи міст у ринкових
країнах декларують прагнення забезпечити необхідну
якість і кількість надаваних містом можливостей для
платників податків при мінімально можливих рівнях
оподатковування. У першу чергу, розробляються клю-
чові повідомлення, які потрібно донести до аудиторії.

Етап ІІІ. Проведення SWOT-аналізу іміджу міста.
Ця діяльність передбачає здійснення аналізу зовнішніх
і внутрішніх факторів та можливостей міста.

Етап ІV. Позиціонування міста. Передбачає декла-
рування містом своєї місії, його призначення на регіо-
нальному, національному й міжнародному рівнях у пев-
них цільових аудиторіях. У ході цього процесу визна-
чається положення (у т.ч. порівняно з містами — основ-
ними конкурентами), у якому місто перебуває сьогодні,
а також (і це не менш важливо) те положення (також
порівняно з конкурентами), у яке місто має намір пере-
міститися в майбутньому. Обумовлені при цьому основні
терміни й кошти залежать від того, чи вибере місто стра-
тегію поступового руху до нового стану зі збережен-
ням наявних переваг (наприклад, самовдосконалення
економіки) або зважиться на різку зміну існуючої струк-
тури економіки (переструктурування й нещадна конку-
ренція з іншими містами), або ж намагатиметься сполу-
чити різні шляхи (напр., вибіркове стимулювання при-
скореного розвитку окремих напрямів, форм, структур
господарювання).

Проте навіть у разі сформованого бренду регіону
його використання для розвитку туристичної індустрії
залишається проблематичним. Це пояснюється наступ-
ними чинниками (факторами):

— розрізненість політики підприємств туристичної
галузі регіону та відсутність єдиної стратегії розвитку,
яка б забезпечила комплексність використання антропо-
логічного та рекреаційного потенціалу території. Так,
якщо для столиці та кількох міст України (Львів, Донецьк,
Одеса) відсутність єдиної стратегії підприємств турис-
тичної галузі компенсується диверсифікацією ринку ту-
ристичних послуг та історичними традиціями її розвит-
ку, то для більшості регіонів України, практично кожен
з яких має величезний потенціал туристичної індустрії,
проте не має досвіду його реалізації, складаються нездо-
ланні труднощі. Адже привабити великі потоки туристів
у певний регіон задля огляду одиничних об'єктів, дійсно,
важко і з економічної точки зору не рентабельно;

— вкрай низький розвиток інфраструктури та хро-
нічна відсутність інвестиційних ресурсів для його підви-
щення (замкнуте коло — інвестори не вкладають кошти
у розвиток інфраструктурних об'єктів, бо не бачать
чіткої перспективи дійсної прибутковості туристичної
індустрії на тій чи іншій території; у свою чергу підприє-
мства вказаної сфери не можуть планувати масштабні
регіональні проекти через відсутність відповідного
інфраструктурного супроводу (готелі, підприємства
харчування, парк транспортних засобів тощо);

— низький рівень розвитку індустрії атракцій (роз-
ваг і заходів, які спрямовані на те, щоб сформувати у
туриста позитивне враження від туру) як супроводу
туристичний подорожей, що характерно для багатьох
регіонів України;
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— низький рівень розвитку банківських, фінансових
та інформаційних послуг. Адже сучасна людина не може
себе відчувати комфортно, якщо не має постійного і
надійного доступу до банківських послуг або мережі
Інтернет. Водночас, безліч ситуацій, коли привабливі
центри туристичної індустрії знаходяться у віддалених
від обласних центрів містах і селищах, де доступ до ви-
щевказаних послуг значно ускладнений;

— недостатній рівень правового захисту громадян,
які перебувають у туристичних подорожах.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Для розширення можливостей розвитку і зростан-
ня добробуту свого населення містам важливо залучен-
ня інвесторів, потенційних жителів, туристів, а також
вміти формувати чіткий і позитивний бренд своєї тери-
торії. Для забезпечення сталого розвитку міста важли-
ве значення має створення його бренда на основі роз-
роблення стратегії. Територіальний брендинг — це
найбільш ефективний інструмент позиціонування ре-
гіону, процес побудови, розвитку та управління брен-
дом, мета якого — створення сильного і конкурентосп-
роможного регіону.

Наявність позитивного бренда дозволить підвищи-
ти конкурентоспроможність міста, якість життя, залу-
чити зовнішні та активізувати внутрішні ресурси, сфор-
мувати привабливий імідж. Успішне просування бренда
свідчить про небайдужість адміністрації до долі та пре-
стижу довіреного їй регіону, про вміння будувати сто-
сунки з бізнесом, а отже, і про те, що у регіону є шанси
на розвиток та процвітання.

Для успішної орієнтації стратегічного розвитку
міста на перспективні цілі з урахуванням складної і про-
гнозованої економічної кон'юнктури дуже корисною є
концепція ключових факторів успіху (ключових компе-
тенцій) міст, яка стверджує, що для успіху сучасних
міських спільнот в умовах глобалізації ринкової еконо-
міки вирішальне значення має набір ключових компе-
тенцій: майстерності (виробництво товарів і надання
послуг), знань, комунікацій, ефективного управління
містом як єдиною системою, співпраці різних груп і
партнерів, життєзабезпечення за сукупністю важливих
аспектів якості життя.

Особливу роль у маркетингу міста відіграє ціле-
спрямований розвиток маркетингових комунікацій,
включаючи розвиток міської символіки, інтернет-кому-
нікацій, виставкової діяльності та регулювання реклам-
ного ринку [9].

Оскільки рівень дієвості маркетингу міста великою
мірою залежить від того, наскільки розвинений марке-
тинг безпосередньо на території, у місцевому співтова-
ристві, важливим аспектом роботи органів місцевого
самоврядування та громадськості є розвиток муніци-
пального ринку.

Зважаючи на те, що цей напрям досліджень є дос-
татньо новим, він включає ряд проблем таких, як вибір
найбільш відповідних інструментів брендингу міста,
адекватна оцінка існуючого та створеного бренда,
вибір компетентних експертів для проведення SWOT-
аналізу міста, пошук найбільш ефективної стратегії
та моделі розвитку міста, вибір найбільш ефективно-
го механізму реалізації стратегічного плану брендин-
гу та інші проблеми, що потребують подальшого вив-
чення.

Запропонований у статті підхід до створення брен-
да міста на основі впровадження стратегії брендингу
міста, в основу якої покладено п'ять етапів із відповід-
ними інструментами, на наш погляд, може відіграти важ-
ливу роль основи для створення ефективних методів
управління брендом територій та формування стратегій
їх розвитку з урахуванням сильних та слабких сторін і
потенціалу розвитку для зростання добробуту населен-
ня даної території.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У посланні президента до Верховної Ради України

від 6 червня 2013 року задекларовано впровадження
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національ-
ної економіки шляхом реалізації потужностей науко-
во-технічного та освітнього потенціалу. Встановлення
прямих зв'язків між науковою діяльністю та виробни-
чими процесами, запровадження фінансування фунда-
ментальних досліджень на конкурсній основі, стимулю-
вання розвитку пріоритетних інноваційних секторів еко-
номіки є ключовими завданнями діяльності держави у
науковій сфері [1].

На виконання вказаних завдань розпорядженням
КМУ від 10.09.2012 № 691-р було ухвалено Концепцію
реформування державної політики в інноваційній сфері,
відповідно до якої має забезпечуватися пріоритетне
спрямування бюджетних коштів на виконання на кон-
курсних засадах державних цільових наукових і науко-
во-технічних програм, а також державного замовлен-
ня. При цьому необхідною є оптимізація видатків дер-
жавного бюджету на фінансування фундаментальних
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досліджень та розробок на основі згідно їх практично-
го значення у відповідній сфері [2]. У контексті вирішен-
ня питання оптимізації використання бюджетних коштів
важливим стало ухвалення Концепції реформування
системи фінансування та управління науковою і науко-
во-технічною діяльністю [3], метою якої визначено
підвищення ефективності використання коштів держав-
ного бюджету та реформування системи управління
науковою і науково-технічною діяльністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Даною проблематикою займалися наступні ук-

раїнські фахівці та вчені: В. Геєць, М. Денисенко, О.
Жилінська, Т. Корнеєва, С. Лондар, В. Осецький, Д. Чер-
ваньов, Л. Федулова та інші.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка рекомендацій щодо роз-

ширення бази фінансування інноваційної діяльності в
країні шляхом впровадження нових форм співпраці нау-
ки та бізнесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із прискоренням глобалізацій них процесів у

світовій економіці особливого значення набуває інно-
ваційна складова економіки, що значною мірою забез-
печується державним фінансуванням науково-дослід-
них робіт. Досвід провідних країн світу свідчить, що дер-
жавне фінансування інноваційних розробок зосеред-
жується на обмеженій кількості науково-технічних та
інноваційних програм. У більшості випадків це програ-
ми екологічного характеру, розвитку інформаційних
систем і технологій, біотехнологій, створення нових
матеріалів та моносистем у машинобудуванні [4]. Пріо-
ритетність напрямів науково-дослідних розробок виз-
начає обсяги фінансування відповідних бюджетних про-
грам.

У світовій практиці інноваційний розвиток країни
вимірюється загальним показником — глобальним інно-
ваційним індексом. Глобальний інноваційний індекс —
узагальнений показник для вимірювання рівня інновацій
в країні. Рейтинг країн за даними глобального інновац-
ійного індексу зазначено у таблиці 1.

За глобальним інноваційним індексом за 2012 рік
Україна посідає лише 63-те місце у світі (табл.1), що не
можна вважати задовільним результатом. Порівнюючи
ситуацію в Україні з іншими країнами , інноваційна скла-
дова української економіки потребує впровадження
стимулюючих заходів. Виправити таку ситуацію доціль-
но шляхом розвитку інноваційного потенціалу України
шляхом удосконалення управління державними інвес-
тиційними програмами, що стосуються розробки та
впровадження інноваційних технологій.

Сучасний стан наукової сфери в Україні характери-
зується диспропорцією між обсягами виробленої та по-

тенційної науково-дослідної продукції та попитом на
неї з боку суб'єктів економічної діяльності. У постанні
Президента зазначено, що у період з 2000 по 2012 рр.
кількість спеціалістів, які виконували наукові й науко-
во-технічні роботи, скоротилася з 120,7 тис. до 89,6 тис.
осіб, а кількість наукових організацій — з 1490 до 1208.
Найбільше скорочення кількості наукових установ
відбулося у сфері технічних наук. Вирішенню цієї про-
блеми можливе шляхом спрямування державних інвес-
тиційних ресурсів до пріоритетних секторів науково-
інноваційної діяльності. Динаміку інноваційного проце-
су в Україні подано у таблиці 2.

Як видно з таблиці, динаміка освоєння нових видів
інноваційної продукції є неоднорідною. Однак інно-
ваційні розробки мають впроваджуватися промислови-
ми підприємствами за необхідності та бути економічно
обгрунтованими на певний момент часу. Тому у питанні
фінансування інноваційної наукової діяльності важли-
ву роль відіграє держава. Лауреат Нобелівської премії
Дж. Стігліц зазначає, що бюджетні інвестиції у період
економічного зростання створюють підгрунтя до підви-
щення конкурентоспроможності економіки, зростання
податкових надходжень у майбутніх періодах та
збільшення кількості робочих місць [5].

Зазначимо, що у країнах ЄС бюджетне фінансуван-
ня інновацій відбувається на рівні 3—4% державного
бюджету. За останніми доступними даними, станом на
2010 р. у межах країн ЄС-27 найбільшого обсягу фінан-
сування здобули такі напрями, а саме:

1. Розвиток інформаційних технологій (3625 млн
євро).

2. Геноміка та біотехнології для охорони здоров'я
(2255 млн євро).

Таблиця 1. Глобальний інноваційний індекс у 2012 р.

Місце Країна 
Загальний 

бал 

Інноваційн
і витрати 

(бал) 

Інноваційна 

ефективність 

(індекс) 

1 Швейцарія 68,2 68,5 01,01 

2 Швеція 64,8 60,7 00,88 

3 Сінгапур 63,5 52,0 00,69 

4 Фінляндія 61,8 56,1 00,83 

5 Велика Британія 61,2 54,5 00,80 

6 Нідерланди 60,5 58,2 00,92 

7 Данія 59,9 52,5 00,78 

8 Гонконг 58,7 45,5 00,63 

9 Ірландія 58,7 49,9 00,74 

10 США 57,7 49,1 00,74 

63 Україна 36,1 34,2 00,90 

 

Складено за даними INSEAD та World Intellectual Property Organization [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://

www.globalinnovationindex.org

Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України.

Роки 

Кількість освоєних нових видів 

інноваційної продукції 
Кількість впроваджених нових видів 

технологічних процесів 

Всього 

одиниць 

Із них придбано нових 

технологій, одиниць 

Всього 

одиниць 

Із них маловідходних, 

енергозберігаючих, 

одиниць 

2004 3978 252 1727 645 

2005 3152 182 1808 690 

2006 2408 697 1145 424 

2007 2526 1438 1419 634 

2008 2446 835 1647 680 

2009 2685 1165 1893 753 

2010 2408 707 2043 479 

2011 3238 872 2510 517 

2012 3403 942 2188 554 

 

Таблиця 2. Динаміка показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
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3. Глобальні зміни клімату та екосистеми (2120 млн євро).
4. Нанотехнології та нові матеріали (1300 млн євро).
5. Аеронавтика та космос (1075 млн євро) [6].

У таблиці 3 подано пріоритетні сфери науково-інно-
ваційної діяльності щодо спрямування бюджетних
коштів у деяких країнах світу.

Інноваційна діяльність держави полягає у фінансу-
ванні науково-дослідних програм, до складу яких вхо-
дять фундаментальні дослідження. На жаль, в Україні
наразі досить важко встановити, чи є інноваційним те
чи інше дослідження через відсутність відповідної ме-
тодології. У більшості випадків наукова діяльність виз-
начається інноваційною тією установою, яка її здійснює.
У таблиці 2 подано огляд фінансування науково-дослі-
дних розробок за сферами діяльності в Україні.

Фінансування наукових досліджень в Україні за
кошти державного бюджету України за галузями еко-
номіки подано у таблиці 4.

Як видно з таблиці 4, в Україні найбільший обсяг
фінансування науково-технічних розробок сконцентро-
вано у сфері економічної діяльності, до якої також на-
лежать сільське господарство, добувна промисловість,
обробна промисловість, машинобудування, інфор-
маційні технології тощо. Деталізацію фінансування на-
уково-технічних розробок з державного бюджету в ок-
ремих галузях національного господарства подано у
таблиці 5.

Як видно з таблиці 5, агропромисловий комплекс от-
римує найбільший обсяг фінансування науково-дослід-
ної діяльності, що пов'язано, зокрема із реалізацією дос-
лідних програм з насінництва та селекції. В Україні інно-
ваційна діяльність також фінансується за рахунок при-
ватного сектору та на умовах співпраці науки та бізне-
су. Такі види фінансування можуть ефективно застосо-
вуватись у таких сферах, як зв'язок, телекомунікації,
інформатика, транспорт, промисловість та будівницт-
во.

Порівнюючи пріоритети фінансування науково-дос-
лідних розробок у країнах ЄС, обсяг фінансування на-
укових розробок у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища є найменшим із розглянутих на-

Сфера 
Роки 

2011 2012 

Економічна діяльність 1359,61 1289,16 

Освіта 359,73 695,90 

Охорона здоров’я  319,26 326,76 

Оборона 115,76 *** 

Громадський порядок 84,88 334,24 

Охорона навколишнього 

природного середовища 
67,97 68,40 

Таблиця 4. Фінансування наукових досліджень в Україні
за кошти державного бюджету України у 2011—2012 рр.,

млн грн.

Джерело: складено за даними Державного комітету статис-

тики України.

Галузь 
Роки 

2011 2012 

Економічна та 

торгівельна діяльність 
83,36 34,50 

АПК 519,32 1025,58 

Паливно-енергетичний 
комплекс 

46,03 53,83 

Промисловість та 

будівництв 
22,07 24,71 

Транспорт 25,44 0,43 

Зв’язок, телекомунікації 
та інформатика 

7,34 0,98 

Інші галузі економіки 656,02 149,10 

Таблиця 5. Фінансування науково-технічних розробок
з державного бюджету в окремих галузях національного

господарства у 2011—2012 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними Державного казначейства Ук-

раїни.

Таблиця 3. Пріоритетні сфери науково-інноваційної діяльності
у деяких країнах світу

Країна Тип фінансування Пріоритетні напрями 

Польща  – «проекти на замовлення» 

(загальнодержавного значення) – 

державний бюджет; 

– цільові проекти - співфінансування з 

державного бюджету (до 50%) або 
самофінансування [7] 

біотехнології, охорона 

навколишнього середовища, 

охорона здоров’я  

Китай  самофінансування (інтеграція науки та 

бізнесу), бюджетне фінансування виключно 

за пріоритетними напрямами 

Екологічні чисті технології, 

альтернативна енергетика, нові 

види транспортних засобів, 
сучасне обладнання, 

біотехнології, нові матеріали 

та інформаційні технології, а 

також захист навколишнього 

середовища [8] 

Японія  самофінансування (інтеграція науки та 

бізнесу), співфінансування з державного 

бюджету, бюджетне фінансування 

нові матеріали, біотехнології, 

системи комунікацій, охорона 

здоров’я та екологія [9, c. 25] 

Німеччина, 

Великобританія 

самофінансування (інтеграція науки та 

бізнесу), співфінансування з державного 

бюджету, бюджетне фінансування 

розробки, що мають високе 

практичне значення для 

економічного зростання та 

досягнення високого 

технологічного рівня 

національного виробництва; 

сфера охорони здоров’я та 
захист навколишнього 

середовища 

Російська 
Федерація 

державні інвестиційні ресурси (бюджетні 
кошти, позабюджетні фонди, державні 

позики, пакети акцій, майно державної 

власності); приватні інвестиційні ресурси (у 

тому числі страхові компанії, інвестиційні 

фонди, недержавні пенсійні фонди, власні 

кошти підприємств, також кредитні ресурси 

комерційних банків тощо) 

енергоефективність, ядерні 
технології, комп’ютерні 

технології та програмне 

забезпечення, космічні 

технології та телекомунікації, 

медична техніка та 

фармацевтика [10] 
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прямів. Враховуючи європейські пріоритети, в Україні
невисоким також є фінансування дослідної діяльності
у сфері охорони здоров'я. Зазначимо, що на високому
рівні здійснюється фінансування наукових розробок у
АПК, оскільки саме ця галузь є перспективною з точки
зору зростання експорту та зменшення імпортозалеж-
ності України.

На думку В. Гейця [11, c. 655], фіскальне стимулю-
вання інвестицій в інноваційну сферу передбачає роз-
роблення податкових стимулів для фінансових установ
(у тому числі банків), а також впровадження пільг з опо-
даткування прибутку, що спрямовується на інвестиційні
цілі.

Державне інвестування в науково-інноваційну
діяльність в Україні має високі перспективи розвитку
завдяки наявності потужної нормативно-правової бази
щодо інноваційної діяльності, що включає, зокрема,
Концепцію реформування державної політики в інно-
ваційній сфері та Концепцію реформування системи
фінансування та управління науковою і науково-техні-
чною діяльністю. Однак на сьогодні в Україні податкові
пільги не мають прямої інноваційної спрямованості, та-
кож спостерігається відсутність методологічної бази
проведення оцінки ефектів використання коштів на дос-
лідницький сектор. Усе це зумовлює низьку віддачу від
інвестицій в інноваційні розробки та гальмує розвиток
науково-інноваційної сфери.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищесказане, зазначимо, що у сучасних

умовах обмеженості можливостей бюджету фінансува-
ти інноваційну діяльність державне втручання має зо-
середитись на стимулювання співпраці науки та бізне-
су. Тобто держава має заохочувати приватний сектор
фінансувати інноваційні розробки та впроваджувати їх
у виробництво. В Україні слід зміцнювати і розширюва-
ти рамки співпраці науки та бізнесу, створювати спри-
ятливі умови для укладання взаємовигідних контрактів
між вузами і компаніями-виробниками товарів і послуг.

Стимулювання та моніторинг проведення дослід-
жень в інноваційній сфері з боку держави дозволять
оптимізувати попит на наукові розробки та підвищити
їх практичну спрямованість. У питанні стимулювання
наукових досліджень також мають велике значення
фіскальні інструменти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні реформування Збройних Сил та правоохо-

ронних органів збігається у часі з реформами в інших
сферах суспільного життя, а саме: системи охорони здо-
ров'я, системи соціальної підтримки тощо. Принципи,
способи та заходи реалізації зазначених реформ по-
винні узгоджуватися, аналізуватися за співвідношенням
їх пріоритетності, запобігання загрозам, що виникають.
Необхідно розробляти прогнози на майбутнє, які взає-
мопов'язані з економічними, фінансовими, соціальни-
ми можливостями країни.

На сучасному етапі соціально-економічного розвит-
ку України урядом достатньо чітко сформульовано го-
ловні цілі та завдання державного регулювання соціаль-
ного захисту військовослужбовців. Програмними доку-
ментами визначено також основні напрями їх реалізації.
У зв'язку з цим великої практичної значущості набуває
вироблення комплексу взаємопов'язаних заходів, по-
кликаних забезпечити підвищення рівня життя військо-
вослужбовців. Військовослужбовці відносяться до спе-
цифічної категорії громадян, які мають навички вико-
ристання зброї, вміння психологічного впливу на лю-
дей, здатність працювати в групі, субординаційні здат-
ності. Тому соціальний захист військовослужбовців стає
необхідною умовою забезпечення національної безпе-
ки в країні.
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Досліджено особливості методів і принципів забезпечення соціального захисту військовослужбовців.
Запропоновано механізм державного регулювання соціального захисту військовослужбовців в умовах
реформування Збройних Сил та правоохоронних органів України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Переосмислення питань масштабів, форм і меж дер-

жавного втручання в економіку свідчить про не-
обхідність удосконалення державного регулювання
соціального захисту військовослужбовців в Україні на
основі розробки сучасних соціально орієнтованих про-
грам та формування механізмів їх реалізації в контексті
забезпечення національної безпеки. У цих умовах од-
ним з важливих питань залишається виявлення ресурс-
ної складової сутнісного змісту системи соціального
захисту військовослужбовців в Україні, що є основою
даного явища та визначає закономірності її функціону-
вання.

Аналіз літературних джерел дозволяє зробити вис-
новок, що зарубіжними та вітчизняними науковцями
приділено значну увагу теоретичним та методологічним
основам державного регулювання соціального захисту
населення. Завдяки науковим розробкам учених можна
стверджувати, що сьогодні наука державного управлі-
ння має чимало досягнень, зокрема щодо виявлення
особливостей функціонування сфери послуг в умовах
переходу до постіндустріального інформаційного су-
спільства, формування соціально орієнтованої ринко-
вої економіки та розвитку соціальної держави та ефек-
тивної системи соціального захисту військовослуж-
бовців як основи забезпечення національної безпеки.
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Тому мета даного дослідження полягає у визначенні
основних методів та принципів забезпечення соціально-
го захисту військовослужбовців з використанням діа-
лектичного, абстрактно-логічного, методів індукції, де-
дукції та наукових узагальнень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ З
ОБГРУНТУВАННЯМ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження методів та принципів функціонування

системи соціального захисту потребує виділення скла-
дових поняття механізму державного регулювання соці-
ального захисту населення. Вітчизняні вчені виділяють
такі складові зазначеного механізму, а саме: "суб'єкт",
"об'єкт", "метод" та "спосіб" [1; 2]. Водночас багато ав-
торів доповнюють ці поняття більш широким поняттям
— "модель", у межах якого встановлюються об'єктивні
закономірності явищ, що досліджуються. Модель доз-
воляє усвідомлювати різноманітний спектр характери-
стик об'єкту або явища, що вивчається. Модель держав-
ного регулювання економіки охоплює всю різно-
манітність методів, важелів, форм регулювання тощо.

Соціально-економічний аспект поняття "модель"
полягає в тому, що модель завжди специфічна. Стосов-
но моделі соціального захисту військовослужбовців заз-
начимо, що розвиток такої моделі залежить від конк-
ретно-історичних умов, особливостей соціально-еконо-
мічного розвитку країни, економічної й політичної си-
туації, цільових орієнтирів державної соціальної полі-
тики. Модель має бути діючою, тобто мати певний кон-
кретний механізм її функціонування та реалізації.

І. Дацюк вважає, що поняття соціальний захист
військовослужбовців є новою "соціально-економічною
категорією теорії та практики державного управління,
що виникло в процесі функціонування Збройних Сил
України в умовах трансформаційного суспільства" [3,
с. 6]. Вважаємо, що такий підхід є доречним, оскільки
на сучасному етапі відбувається перехід від системи соці-
ального забезпечення військовослужбовців, що склала-
ся за радянських часів, до системи соціального захисту
зазначеної категорії громадян у контексті модернізації
соціально-економічних відносин. Водночас, необхідно
уточнити, що співвідношення "соціального запиту та
пропозиції не регулюються законами ринкової еконо-
міки, особливо у сфері суспільно-військових відносин,
тому головним координуючим суб'єктом системи соц-
іального захисту повинна виступати держава" [3, с. 6].

На думку О. Дьоміна, механізм державного регулю-
вання економіки — це система "технічних … форм, ме-
тодів, важелів, інструментів впливу на економіку, на
процес відтворення" на засадах законів та правових
норм, що притаманні суспільству [4]. Водночас, розгля-
дати механізм державного регулювання соціального
захисту військовослужбовців як технічний, на думку
автора, є недостатньо коректним. Прийнятним вважає-
мо визначення Л. Дмитриченко, яка зазначає, що ме-
ханізм державного регулювання економіки — це
"цілісна діалектична сукупність взаємопов'язаних, взає-
мообумовлених та цілеспрямованих економічних
інструментів, важелів, форм, заходів, чинників та ме-
тодів державного регулювання економіки з метою уз-
годження інтересів економічних суб'єктів держави" [1].
Механізм державного регулювання, на думку А.В. Ка-
лини, складається з комплексу елементів регулювання
на макроекономічному рівні, які є системою правових,
економічних, соціальних та організаційних заходів, ме-
тодів та форм, що охоплюють усю сукупність факторів
впливу на різні сфери суспільного життя, ефективне
застосування яких спроможне забезпечити позитивні
якісні зміни у функціонуванні відповідної системи [5].

Ядром механізму державного регулювання соці-
ального захисту є відповідна державна політика, а скла-
довими — законодавчо-правові, економічні, соціальні та
адміністративно-організаційні елементи. Законодавчо-

правова складова механізму державного регулювання
соціального захисту військовослужбовців грунтується
на побудові цілісної системи нормативно-правового за-
безпечення, через яку реалізується право військово-
службовців та членів їх родин, пенсіонерів та інвалідів
Збройних Сил та правоохоронних органів України на
соціальний захист у довгостроковому аспекті. Важли-
вим у дії цього механізму є врахування сучасної норма-
тивно-правової системи країн ЄС, координованість з
міжнародними рекомендаціями та конвенціями, реко-
мендаціями та угодами.

Систему заходів економічної складової механізму дер-
жавного регулювання соціального захисту військовослуж-
бовців спрямовано на формування системи грошового за-
безпечення військовослужбовців, матеріальної бази фун-
кціонування державних гарантій у зазначеній сфері в дов-
гостроковому та середньостроковому аспектах.

Соціальна складова механізму державного регулю-
вання соціального захисту військовослужбовців перед-
бачає забезпечення державою стабільності суспільства
в контексті національної безпеки держави, врегулюван-
ня соціально-трудових відносин відповідно до змісту
реформ Збройних Сил та правоохоронних органів, ре-
формування системи відомчої медицини, удосконален-
ня інституту соціального страхування військовослуж-
бовців, запровадження заходів соціального захисту
військовослужбовців: поліпшення професійної підго-
товки, розвитку соціальної інфраструктури тощо, що
також відповідає довгостроковому та середньостроко-
вому розвитку системи соціального захисту.

Адміністративно-організаційна складова механізму
включає науково-методичне забезпечення аналізу про-
цесу соціального захисту військовослужбовців, прове-
дення інформаційного моніторингу, оперативність
інформації про стан реформування Збройних Сил та
правоохоронних органів України, удосконалення про-
грам та стандартів послуг для зазначеної категорії гро-
мадян, що забезпечує середньостроковий та короткос-
троковий розвиток системи. Система інформаційного
забезпечення як складова механізму державного регу-
лювання соціального захисту військовослужбовців
включає дані державної статистики та соціологічних
досліджень, що дають змогу оцінити політику соціаль-
ного захисту військовослужбовців, при необхідності
корегувати її та здійснювати обгрунтовані прогнози, та
забезпечує ефективне функціонування механізму, що
досліджується, в довгостроковому, середньостроково-
му та короткостроковому аспектах.

Державна політика соціального захисту військовос-
лужбовців реалізується через застосування різноманітних
методів, відповідно "метод" — це спосіб досягнення мети,
певна упорядкована діяльність. Під методами, як прави-
ло, розуміються засоби досягнення поставлених цілей.
Виражаючи якісну сторону реалізації управлінських
функцій, методи безпосередньо пов'язані з державно-
владними повноваженнями, що відповідають таким функ-
ціям [1]. Це — спосіб практичної реалізації управлінських
функцій через здійснення організаційно-розпорядчого
впливу суб'єкта управління на поведінку і суспільну
діяльність керованого об'єкта з метою досягнення постав-
лених управлінських цілей [2]. За різними критеріями гру-
пування серед методів науковцями виділяються планові та
ринкові, прямі та непрямі, економічні та адміністративні,
імперативні та індикативні, неформальні та специфічні.

У той же час М. Махненко вважає, що методами дер-
жавного регулювання економіки слід вважати способи
впливу держави в особі "законодавчих і виконавчих
органів на сферу підприємництва, інфраструктуру рин-
ку, некомерційний сектор економіки з метою створен-
ня або забезпечення умов їх діяльності відповідно до
національної економічної політики" [6]. Державність
взагалі є продуктом суспільства, тоді як історія держав-
ності фактично збігається з історією суспільства. Дер-
жавність історично розвивається в державі, і цей перехід
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є необхідним історичним результатом. У цьому ж про-
цесі виникають та формуються функції держави, що ре-
гулюють економіку, розвиваються, видозмінюються та
трансформуються разом з ними. Держава є явищем соц-
іальним, й, як і будь-який інший соціальний феномен,
його сутність міститься не в ньому самому, а в
суспільстві.

Під методом державного регулювання соціального
захисту військовослужбовців розуміється сукупність
прийомів, способів впливу на об'єкт, яким управляють,
для досягнення поставлених цілей.

У даному дослідженні встановлено, що об'єктами,
на які спрямовується управлінський вплив держави, є
три групи військовослужбовців:

1. Громадяни, які вступають до служби в Збройних
Силах та правоохоронних органах.

2. Військовослужбовці, які вже проходять службу
або працюють у відповідних структурах.

3. Пенсіонери або вивільнені за інвалідністю із служ-
би в Збройних Силах та правоохоронних органах.

Окремо слід виділити членів сімей військовослуж-
бовців усіх зазначених груп.

Особливості державних методів, що застосовували-
ся на дореформеному етапі формування та функціону-
вання системи соціального захисту військовослуж-
бовців, зумовлено специфікою державного регулюван-
ня економічних та соціальних процесів у межах патер-
налістської моделі соціального захисту. В умовах мо-
дернізації соціально-економічного розвитку виникає
об'єктивна потреба у змістовних змінах державних ме-
тодів, що обумовлюється постановкою нових цілей, се-
ред яких: забезпечення ефективного функціонування
ринкової економіки; підтримка балансу економічних та
соціальних інтересів тощо.

На перехідному етапі сутність методів залишається
традиційною. Адміністративні методи — це закони, нака-
зи, інструкції. Економічні регулятори — це податки,
банківські відсотки, преференції (податкові інструменти),
санкції тощо. Водночас відбуваються їх змістовні зміни.

У даній роботі це є застосування інструментів дер-
жавного регулювання розвитку економічної діяльності
установ соціального захисту через категорію попиту і
пропозиції, для чого використовується система норма-
тивів і законодавчих актів, які прямо або побічно регла-
ментують поведінку суб'єктів економічної діяльності,
впливають на учасників суспільного виробництва через
систему адміністративно-економічних методів.

Аналіз адміністративних та економічних методів
державного регулювання соціального захисту військо-
вослужбовців свідчить про таке.

 Застосування адміністративних методів державно-
го регулювання соціального захисту військовослуж-
бовців на перехідному етапі обумовлюється необхідні-
стю створення відповідного правового та соціального
середовища на етапі реформування з реалізацією таких
функцій:

1. Організаційної (створення мережі установ со-
ціального захисту населення з включенням функцій
управління маркетинговими дослідженнями регіональ-
ного ринку соціальних послуг, асортиментом та якістю
соціальних послуг тощо).

2. Управління державною власністю (створення
ефективно функціонуючих інститутів державного за-
мовлення, надання трансфертів, субвенцій, дотацій, га-
рантування ефективного використання бюджетних
коштів, що надаються бюджету нижнього рівня з фон-
ду фінансової підтримки на регіональному рівні тощо).

3. Збирання та обробка статистичної інформації (си-
стематизація, обробка, аналіз, узагальнення інформації,
зокрема дослідження показників інформаційного мо-
ніторингу, основаних на статистичній інформації та
соціологічних опитуваннях).

4. Формування гарантованих державою інститутів
заощадження.

Застосування економічних методів державного ре-
гулювання соціального захисту військовослужбовців на
перехідному етапі обумовлено необхідністю захисту
суспільства від ринкової монополії шляхом регулюван-
ня цін та підвищення якості обслуговування.

Економічне державне регулювання виконує функції:
— стабілізації економіки в умовах масштабного ре-

формування (відновлення рівноваги між попитом та
пропозицією, контроль за рівнем інфляції тощо);

— розподілу ресурсів (стратегічне планування, про-
гнозування, маркетингове управління, вкладення інве-
стицій тощо);

— перерозподілу доходу (законодавчі та нормативні
акти, норми, мотивація праці, соціальна допомога, соці-
альні інститути з одержання соціальної, медичної та
професійної реабілітації тощо).

Основними принципами, на яких будується успад-
кована від радянських часів система соціального захис-
ту військовослужбовців в Україні, є:

1. Диференційований підхід до різних соціально-де-
мографічних прошарків і груп населення (пенсіонери, інва-
ліди Збройних Сил, члени родин військовослужбовців).

2. Комплексність гарантій та норм.
3. Інтегрованість системи соціального захисту.
На думку автора, удосконалення принципів побудо-

ви системи соціального захисту військовослужбовців на
перехідному етапі потребує застосування маркетинго-
вого підходу до надання соціальних послуг.

До забезпечуючих принципів соціального захисту
військовослужбовців відносимо:

Принцип страхування — виплата страхових внесків
з метою одержання коштів у разі скрутного становища
або негараздів.

Принцип допомоги або опікунства — одержання
коштів через стан здоров'я, недостатність матеріальних
коштів, соціальне обслуговування.

Принцип забезпечення — одержання необхідної
фінансової або інших видів допомоги через втрату здо-
ров'я на службі з метою відновлення житла, реабілітації
здоров'я тощо.

Принцип справедливості й неупередженості, закріп-
лений у ст. 95 Конституції України [7], означає, що бюд-
жетна система України грунтується на засадах справед-
ливого й неупередженого розподілу суспільного багатства
між громадянами і територіальними громадами. Дотри-
мання цього принципу дозволяє забезпечувати рівний до-
ступ громадян до основних бюджетних послуг та соціаль-
них гарантій, реалізується через норми Бюджетного ко-
дексу України щодо визначення фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та дотацій вирівнювання [8].

Новими методами, засобами та принципами держав-
ного регулювання соціального захисту військовослуж-
бовців в Україні на перехідному етапі стають соціальна
необхідність та ресурсна готовність держави підтримува-
ти зазначену категорію громадян в умовах модернізації
соціально-економічного розвитку і пов'язаних з цими про-
цесами реформами, що проводяться в системі охорони
здоров'я, соціального страхування та соціальної підтрим-
ки, та співпадають у часі з масштабним реформуванням
Збройних Сил та правоохоронних органів України.

В умовах реформування ключовим принципом реа-
лізації соціальних прав та державних соціальних га-
рантій військовослужбовців стає принцип відповідаль-
ності соціально спрямованої держави забезпечувати їх
рівень життя на рівні європейських країн. Новим інстру-
ментом реалізації механізму державного регулювання
соціального захисту військовослужбовців, який має
застосовуватися на постійній основі, системно має ста-
ти моніторинг процесу реформування системи соціаль-
ного захисту військовослужбовців.

Елементами зазначеного моніторингу стають
ефективно діючі державні інститути, що здійснюють
аналіз стану і проблем у системі соціального захисту
військовослужбовців, постійну аналітико-моніторинго-
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ву діяльність щодо стану та тенденцій реформування,
соціологічні опитування, оцінюють ефективність ме-
ханізмів державного регулювання через застосування
методу поетапної ідентифікації соціально-економічно-
го процесу державного регулювання соціального захи-
сту, проводять інформаційний моніторинг.

Соціальний захист військовослужбовців реалізуєть-
ся через традиційні заходи державного регулювання, які
можуть бути активними та пасивними.

Активні заходи соціального захисту військовослуж-
бовців мають на меті запобігання (попередження) си-
туаціям, які загрожують їх добробуту. Відповідно зас-
тосування активних заходів соціального захисту вико-
нує превентивну (запобіжну) функцію щодо захисту
громадянина від втрати коштів, пов'язаної із безробіт-
тям, старінням, хворобою, смертю; поліпшення добро-
буту громадянина через соціальні служби, економічну
допомогу на виховання й освіту дітей тощо. Запобіжна
функція реалізується через програми зайнятості, соці-
ального страхування, охорони здоров'я тощо.

Пасивні заходи соціального захисту військовослуж-
бовців мають на меті їх підтримку, коли через різні об-
ставини вони опинилися в скрутному становищі та по-
требують соціальної допомоги. Основний принцип на-
дання такої допомоги — адресність.

Відповідно застосування пасивних заходів соціаль-
ного захисту виконує лікувально-реабілітаційну функ-
цію, спрямовану на надання соціальної допомоги гро-
мадянам у скрутному становищі та допомагає їм вберег-
тися від зубожіння.

Важливою державною функцією, як і раніше, зали-
шається соціальне забезпечення, завдяки якому держа-
ва здійснює військовослужбовцям гарантовані, нормо-
вані виплати. Пільги, компенсації військовослужбовцям
та членам їх сімей регулюються, зокрема законами
України "Про соціальний і правовий захист військовос-
лужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ
та їх соціальний захист", Постановами Кабінету
Міністрів України "Про Порядок забезпечення безплат-
ного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у
чергову відпустку, на нове місце служби та перевезен-
ня багажу", "Умови державного обов'язкового особис-
того страхування військовослужбовців і військовозобо-
в'язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та
членам їх сімей страхових сум" та багатьма іншими.

Закон України "Про соціальні послуги" також рег-
ламентує права та обов'язки клієнтів соціальних служб
і працівників, які надають соціальні послуги, визначає
структуру сфери надання соціальних послуг та управ-
ління нею. Відповідно до закону в Україні можуть на-
даватися такі послуги, як соціально-побутові; психо-
логічні; соціально-педагогічні; організація індивідуаль-
ного навчання і дозвілля, спортивно-оздоровчі; залучен-
ня до роботи різноманітних культурно-освітніх зак-
ладів, громадських організацій, забезпечення корекції
психічного розвитку; соціально-медичні; соціально-еко-
номічні; юридичні; сприяння застосуванню державного
примусу і реалізації юридичної відповідальності тих, хто
протиправно діє стосовно цієї особи; послуги з працев-
лаштування; допомога в професійній реабілітації осіб з
обмеженими фізичними можливостями; інформаційні
послуги; поширення об'єктивної інформації про спо-
живчі властивості та інші види послуг [9].

Питання соцiального захисту та соціального забез-
печення вiйськовослужбовцiв на перехідному етапі є
одним з актуальних та найважливiших. Основними на-
прямами соцiального забезпечення виступає страхуван-
ня життя та здоров'я військовослужбовців, охорона
здоров'я та грошове забезпечення.

На думку І. Дацюка, систему соціального захисту
військовослужбовців визначають як "цілісну сукупність
передбачених законом стимулів, способів та засобів, що
забезпечують військовослужбову лояльність і ста-

ранність військовослужбовців. Механізм соціального
захисту є організованою певним чином сукупністю
інститутів держави та правових засобів, що використо-
вуються для захисту специфічних інтересів військово-
службовців" [3]. Регулювання соціального захисту
військовослужбовців в Україні здійснюється органами
державної влади. До суб'єктів регулювання соціально-
го захисту військовослужбовців належать:

Вищі органи державної влади України — Верховна
Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство
соціальної політики України, Міністерство Збройних
Сил України, інші профільні міністерства.

Спеціалізовані органи соціального захисту військо-
вослужбовців — Державна служба зайнятості України,
Державний пенсійний фонд.

Місцеві органи регулювання соціального захисту
військовослужбовців — місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних рад.

Професійні спілки.
Підприємства, установи, організації різних форм

власності.
У системі центральних органів виконавчої влади із

забезпечення реалізації державної політики соціально-
го захисту головним органом є Міністерство соціальної
політики України, основними завданнями якого є забез-
печення: реалізації державної політики у сфері зайня-
тості та трудової міграції; соціального захисту населен-
ня; соціального страхування; соціально-трудових відно-
син та здійснення нагляду за дотриманням законодавства
про працю; нормування та стимулювання праці; умов
праці, пенсійного забезпечення тощо [3]. Функції цент-
ральних органів державної влади в контексті забезпечен-
ня соціального захисту в Україні полягають у розробці
правових основ соціальної допомоги й обслуговування,
створенні нормативної бази і механізмів її реалізації,
контролі за здійсненням правових основ надання соціаль-
ної допомоги й обслуговування, контролі за виконанням
нормативної бази і механізмів її реалізації.

Функціями місцевих органів державної влади є ви-
значення розмірів і видів соціальної допомоги й обслу-
говування, розробка додаткових умов отримання со-
ціальної допомоги й обслуговування.

До функцій органів місцевого самоврядування відно-
сяться: надання соціальної допомоги й обслуговування
через діяльність установ соціального захисту населення
як державної, так і недержавної форм власності.

Визначаючи засади державної політики соціально-
го захисту військовослужбовців, роль і місце держави в
забезпеченні соціального захисту військовослужбовців
та особливості державних методів і принципів функці-
онування відповідної системи, слід зазначити, що
Збройні Сили та правоохоронні органи є гарантом на-
ціональної безпеки України.

В умовах модернізації соціально-економічного роз-
витку державна політика соціального захисту військовос-
лужбовців може бути успішно реалізована, якщо буде
розроблена концепція соціального захисту військовос-
лужбовців, створені або відновлені відповідні механізми,
відповідне ресурсне забезпечення, а саме фінансово-ма-
теріальні умови для функціонування соціальної інфрас-
труктури військовослужбовців: медичні та санаторно-
курортні заклади; центри реабілітації; заклади освіти,
науки, культури, інформаційного забезпечення тощо.

Для реалізації політики соціального захисту війсь-
ковослужбовців державі необхідні фінансові ресурси,
джерелом яких стають: податки, що сплачуються до
держбюджету; внески на обов'язкове державне соціаль-
не страхування; приватні кошти, а саме витрати
підприємств і організацій на соціальні потреби, приват-
на добродійність та інші джерела [8].

Тому важливим завданням політики соціального
захисту військовослужбовців є адресна (тобто при-
значена для конкретних груп громадян) соціальна
підтримка з боку держави, в першу чергу, найменш за-
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Рис. 1. Складові механізму державного регулювання соціального захисту військовослужбовців в умовах реформування
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хищених верств військовослужбовців, яка має вдоско-
налюватися відповідно до цілей реформування Зброй-
них Сил та правоохоронних органів України. Держава
має спиратися на сильну владу та ефективну систему
державного управління. Досягнення мети державної
політики щодо забезпечення соціального захисту
військовослужбовців здійснюється з використанням
відповідних механізмів державного регулювання, що
стають дієздатними за певних умов і реалізуються че-
рез відповідні засоби та методи впливу на економічну
та соціальну системи. У загальному визначенні функції
механізму соціального захисту військовослужбовців у
державно-правовому та соціально-економічному полі є
специфічними за предметом, змістом і засобом забез-
печення цілісними управлінськими діями держави. Вони
тісно пов'язані з суспільними функціями держави й
відбивають способи здійснення останніх.

При переході від системи соціального забезпечення
військовослужбовців, яка склалася за радянської (патер-
налістської) моделі, до системи соціального захисту за
ринкової моделі соціально-економічного розвитку краї-
ни, спостерігається погіршення стану соціального захис-
ту військовослужбовців. Ускладнює ситуацію той факт, що
реформування Збройних Сил та правоохоронних органів
України розпочалося без попередньої розробки концепції
соціального захисту військовослужбовців (відповідного
інституційного забезпечення реформ). Тому для забезпе-
чення соціального захисту військовослужбовців в умовах
масштабного реформування Збройних Сил та правоохо-
ронних органів України вирішальну та стабілізуючу роль
відіграють рівень та методи державного регулювання, які
передбачають вибір, підтримку та реалізацію пріоритетів
соціальної політики держави. Основою механізму держав-
ного регулювання соціального захисту військовослуж-
бовців є відповідна державна політика, яка ефективно ре-
алізується через законодавчо-правові, економічні, соц-
іальні та адміністративно-організаційні механізми держав-
ного регулювання (рис. 1).

 Практичній реалізації механізмів державного регулю-
вання соціального захисту військовослужбовців має пере-
дувати розвиток відповідної теоретичної концепції щодо
усвідомлення суспільством об'єктивної потреби в зміні сут-
ності методів і принципів державного регулювання.

Розвиток державного регулювання соціального за-
хисту військовослужбовців в умовах реформування
Збройних Сил та правоохоронних органів України пе-
редбачає організацію, функціонування, оцінку резуль-
тативності та ефективності державного управління еко-
номічними й соціальними процесами в суспільстві.

ВИСНОВКИ
В умовах модернізації соціально-економічного роз-

витку виникає необхідність наукового обгрунтування
сутності та змісту поняття соціального захисту військо-
вослужбовців через визначення соціальної необхідності
та ресурсної готовності держави підтримувати зазна-
чену категорію громадян та членів їх сімей; гарантува-
ти надання правової, фінансової та матеріальної допо-
моги з метою нейтралізації або мінімізації дестабілізу-
ючих впливів періоду реформування Збройних Сил та
правоохоронних органів.

Доведено необхідність змістовного доповнення ме-
тодів і принципів державного регулювання соціального
захисту військовослужбовців та вдосконалення відпо-
відного нормативно-правового забезпечення в частині
інституційного регулювання в перехідному періоді (від
патерналістської до ринкової моделі соціального захи-
сту), при якому механізм реалізації перетворень спря-
мовано на врахування прогресивних тенденцій і про-
тиріч суспільного розвитку.

Встановлено, що об'єктами, на які спрямовується
управлінський вплив держави, є три групи військово-
службовців: громадяни, які вступають до служби в
Збройних Силах та правоохоронних органах; військо-

вослужбовці, які вже проходить службу або працюють
у відповідних структурах; пенсіонери або вивільнені за
інвалідністю зі служби.

Досягнення поставлених державою цілей має вихо-
дити з довгострокового, середньострокового та корот-
кострокового цілепокладання у напрямі узгодження
інтересів економічних суб'єктів держави, створення еко-
номічних стимулів, ефективного використання коштів
бюджету у забезпеченні соціального захисту військо-
вослужбовців.
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ВСТУП
Кінець холодної війни, крах соціалістичної системи в

країнах Східної Європи, розпад Радянського Союзу, утво-
рення на теренах екс-Союза Радянських Соціалістичних
Республік (СРСР) суверенних держав докорінно змінили
міжнародне середовище та загальну геополітичну ситуацію.
Перед органами державної влади країн "нової демократії"
гостро постала проблема реформування безпекової та обо-
роної сфери. Тому, що світовий досвід показує, що необхі-
дним атрибутом любої демократичної держави є запровад-
ження демократичного цивільного контролю над армією та
силовими структурами.

Сьогодні основне спрямування демократичного цивіль-
ного контролю над сектором безпеки і оборони — це запо-
бігання перетворенню країни на державу "поліцейського
типу" з ознаками тоталітаризму та сприяння розвитку де-
мократичних процесів у контрольованих силових структу-
рах. Основною проблемою на цьому шляху є відсутність
проінформованості широкої громадськості та її представ-
ників (не державних організацій, незалежних експертів,
журналістів тощо) про ті управлінські процеси, які відбува-
ються в зазначених державних структурах.

Зазначимо, що демократичний цивільний контроль над
сектором безпеки і оборони — поняття багатоаспектне.
Воно значно ширше за цивільний контроль над збройними
силами і містить у собі ідею контролю не лише над армією, а
й над іншими силовими структурами держави в цілому, тоб-
то над усіма основними політичними суб'єктами системи
національної безпеки.

На жаль, сучасні науковці у своїх дослідженнях зазви-
чай обмежуються або питаннями цивільно-військових відно-
син, або питаннями демократичного цивільного контролю
над армією та правоохоронними органами, залишаючи поза
увагою проблемні питання що стосуються узагальнення
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історичного досвіду тоталітарного партійно-політичного
контролю над армією та силовими структурами радянської
держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Разом з тим у науковій літературі констатується неви-

сокий рівень обізнаності науковців в історичних питаннях
тоталітарного партійно-політичного контролю над армією
та силовими структурами радянської держави та цивільно-
військових відносин на теренах СРСР.

Однак проблемам відносин армії з суспільством, дер-
жавою і політикою була присвячена велика кількість робіт
радянських воєнних дослідників. Серед них можна назвати
І.І. Барсукова, Д.А. Волкогонова, К.А. Воробьйова, В.І. Ги-
диринського, Г.А. Горобцова, В.І. Каневського, І.А. Кли-
мова, А.Л. Лебедева, Ю.В. Мамонтова, В.І. Милованова,
В.В. Серебрянникова, О.О. Тиморина, В.М. Тумаларьяна,
С.О. Тюшкевича, Н.А. Чалдимова, О.І. Черкасенка, В.Є. Чир-
кина, П.М. Шабардiна та багато інших. Аналіз робіт цих дос-
лідників дає підстави стверджувати, що в них поруч з пев-
ними здобутками в осмисленні складних суспільно-політич-
них проблем армії, має місце очевидна залежність їх по-
глядів від позицій марксистсько-ленінської науки щодо ролі
і місця збройних сил у суспільстві.

Також, протягом існування України як незалежної дер-
жави з'явилася певна кількість статей, монографій що в ос-
новному торкалися більш загальних проблем — а саме ролі
та місця збройних сил в новому українському суспільстві
та процесу демократизації армії, зокрема С.І. Білокінь,
І.В. Білан, В.П. Горбуліна, В.В. Говорухи, Г.П. Ситника,
А.І. Семенченка, А.Б. Качинського, В.М. Рижих, О.В. Пол-
торакова, І.А. Храбана, В.А. Ліпкана, В.О. Шамрая та інших.

Таким чином, на сьогодні в теорії державного управлі-
ння залишається проблемним, актуальним і малодослідже-
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ним питання історичного аналізу марксистсько-ленінської
науки щодо ролі і місця збройних сил у суспільстві та впли-
ву тоталітарного партійно-політичного контролю на армію
та силовими структурами радянської держави.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — узагальнити історичний досвід тоталітар-

ного партійно-політичного контролю над армією та сило-
вими структурами радянської держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Узагальнення історичного досвіду й аналіз сучасних

політичних реалій беззаперечно доводять, що збройні сили
та силові структури держави є необхідним атрибутом дер-
жавності, особливим інститутом політичної системи та важ-
ливим засобом захисту національних інтересів. Тому, ар-
мія та силові органи влади є структурним елементом військо-
вої сили держави та засобом досягнення військово-політич-
них цілей як на міжнародній арені, так і усередині держави.
Зазначимо, що армія та силові структури це найважливіша
державна структура, яка спроможна ефективно реагувати
на ймовірні виклики і загрози національним інтересам у без-
пековій та обороній сферах.

Сьогодні, спираючись на сучасні підходи щодо демок-
ратичного цивільного контролю над армією та силовими
структурами і враховуючи різноманітний характер суб'єктів
державної політики, які формують силову структуру, доц-
ільно запропонувати наступну дефініцію, зокрема, що ар-
мія та силові структури історично мінливі та обумовлені
соціально-економічним ладом конкретного суспільства його
провідних суб'єктів державної політики, призначена для
досягнення, захисту і реалізації їх політичних інтересів за
допомогою тиску, погроз або реального застосування
збройного насилля. Саме тому політичний характер соціаль-
ного інституту, який створює армію та силові структури, зу-
мовлює специфіку й особливості функціонування, розвит-
ку та форми їх застосування. Отже, політичний режим є
важливим фактором детермінації взаємодії армії та політич-
ної влади [1].

Тепер розглянемо докладніше особливості функ-
ціонування армії та силових структур радянської держави
в умовах тоталітарного режиму, проаналізуємо характер
взаємодії із владою та громадянським суспільством, визна-
чимо рівень підконтрольності силової структури цивільній
владі та вплив тоталітарного партійно-політичного контро-
лю на армію та силові структури держави.

В "Енциклопедичному словнику з державного управ-
ління" укладач Я.Й. Малик, зазначив, що тоталітаризм —
політичний режим, в умовах якого держава, політична вла-
да повністю підпорядковують собі суспільство і осо-
бистість, усі аспекти їхньої життєдіяльності, придушують
право та свободи людини і громадянина. Тоталітаризму
притаманні наступні риси: всебічний контроль за життям
суспільства та особистості, однопартійна система і забо-
рона діяльності опозиції, мілітаризація суспільного вироб-
ництва; централізація і бюрократизація влади, порушення
прав і свобод особистості; повний контроль за засобами
масової інформації, брутальне насадження войовничої, ан-
тигуманної ідеології, закриті суспільства. Окремі риси то-
талітаризму в сучасних умовах характерні для держав з од-
ноособовою владою [2].

Також, тоталітаризм — це деспотичний, диктаторський
режим, який у першій половині XX ст. встановлено в бага-
тьох країнах Європи, Азії та Латинської Америки. Першою
тоталітарною державою після жовтневого перевороту 1917
р. став Радянський Союз. У 20—30-ті роки XX ст. тоталіта-
ризм утвердився також в Італії, Німеччині, Югославії,
Греції, Іспанії, Португалії, Румунії, Болгарії, Гватемалі,
Сальвадорі, Японії. Згодом, після Другої світової війни, під
тиском Радянського Союзу тоталітарні режими комуністич-
ного зразка сформовано у Польщі, Угорщині, Чехословач-
чині, Болгарії, Румунії, Югославії, НДР, Китаї, В'єтнамі,
Північній Кореї, Лаосі, Камбоджі та на Кубі.

Виникає логічне запитання, чим же тоталітаризм
відрізняється від демократії? Відповідь на це запитаня да-
ють наукові дослідження багатьох політологів та соціологів,
зокрема X. Аренд, Ф. Гаєк, К. Фрідріх, 3. Бжезінський, Л. Ша-
піро, К. Полен, які вважають, що тоталітарним можна на-
зивати той політичний режим, який має:

— єдину офіційну ідеологію, стосовно якої повинен
жити кожен член суспільства і яка відображає все політичне
життя;

— наявність єдиної партії, як правило, керованої дик-
татором, яка зливається з державним апаратом і таємною
поліцією;

— систему терористичного політичного контролю, усу-
нення будь-якої опозиції режимові;

— централізоване керівництво економікою за допомо-
ги бюрократичної координації;

— монополію на засоби масової інформаці, її їдеологі-
чна цензура всіх легальних каналів надходження інформації,
програм середньої і вищої освіти та кримінальне покарання
за поширення незалежної інформації;

— заперечення традицій, традиційної моралі, і повне
підпорядкування вибору засобів поставленим цілям (мета
— побудувати "нове суспільство");

— всеосяжний контроль партії над збройними силами
та розповсюдженням зброї серед населення;

— велика роль державної пропаганди, маніпуляція ма-
совою свідомістю населення;

— адміністративний контроль над здійсненням судочин-
ства;

— знищення індивідуальних громадянських прав і сво-
бод;

— масові репресії і терор з боку силових структур; ство-
рення системи поліцейського контролю для боротьби з
будь-якою опозицією.

Усі ці вищеназвані ознаки набули свої найбільш завер-
шені форми саме в РадянськомуСоюзі, ще за сталінських
часів. З моменту коли Й.В. Сталіну вдалося сконцентрува-
ти всю державну владу в своїх руках, його тоталітарний
режим почав звинувачувати всіх у своїх прорахунках, труд-
нощах і недоліках "ворогів народу", "агентів імперіалізму",
жорстоко розправляючись з ними за надуманими або про-
сто сфальсифікованими обвинувченнями. Зазначимо, що
знаряддям репресій виступали каральні органи, підпоряд-
ковані наркомату внутрішніх справ, які розгорнули широкі
репресії протии всіх верств населення. Масові репресії і те-
рор були формою існування і захисною реакцією тоталітар-
ного радянського режиму.

Також вони дійшли висновку, що поняття тоталітариз-
му стосується не лише політичної влади чи держави. Воно
характеризує стан усієї соціальної системи. Втручаючись у
всі сфери життєдіяльності суспільства, режим встановлює
над ними тоталітарний контроль і намагається перебудува-
ти суспільство згідно зі своєю доктриною.

Отже, тоталітаризм — це політичний режим і суспільна
система, які характеризуються здійсненням певною пол-
ітичною системою повного тоталітарного контролю над
життєдіяльністю всього суспільства і життям кожної лю-
дини зокрема жорсткою регламентацією з боку держави,
яка при цьому опирається на засоби прямого збройного
насильства, що поширюється на функціонування усіх сус-
пільних сфер.

Засновники теорії тоталітаризму — італійці Б. Муссоліні
та Д. Джентіле (ідеологи фашистської Італії) — оперували
терміном у позитивному значенні й відзначали тоталітаризм
як єдність особистості, партії та держави в ім'я вищої на-
ціональної ідеї.

Отже, враховуючи ознаки тоталітаризму, можна ствер-
джувати, що в чистому вигляді він був притаманний фашис-
тським режимам, багато його рис налічував сталінізм і ма-
оізм, а також воєнно-диктаторські режими в країнах Ла-
тинської Америки, Африканського континенту і Азії після
розвалу колоніальної системи. Політичний досвід ХХ ст.
доводить, що тоталітаризм виступає як глухий кут еволюц-
ійної спіралі світового розвитку.

У тоталітарних суспільствах армія та силові структури
завжди були найважливою опорою державної влади, гаран-
том встановленого порядку, інструментом забезпечення
всеохоплюючого контролю влади над усіма сферами сус-
пільного життя. Армія та силові структури виконують реп-
ресивно-мілітаристські функції із застосуванням поліцейсь-
ких методів.

Зазначимо, що за умов тоталітаризму реалізовувалось
дві моделі взаємодії армії та політики — "комуністична" та
"фашистська".

Щодо першої моделі то вона функціонувала в СРСР та
бувших країнах "соціалістичного табору". Армія та силові
структури були інституцією, повністю підлеглою та підкон-
трольною цивільній партійній номенклатурі. Збройні сили
функціонували як об'єкт партійної влади, а воєначальники
та керівники силових структур за найменше інакомислення
чи непідкорення піддавались жорстоким репресіям.
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Щодо другої моделі так звана "фашистська" модель
взаємодії армії та політики була реалізована у гітлерівській
Німеччині та в Італії за часи правління Гітлера та Муссоліні.
Армія та силові структури функціонували водночас і як цен-
тральні об'єкти політичної влади — могутньої, впливової
правлячої партійної еліти, і як її часткові суб'єкти.

Становлення комуністичної тоталітарної системи три-
вало паралельно із становленням самої радянської держа-
ви. Але саме 1920—1930 рр. стали часом, коли тоталітарна
система сформувалася остаточно і сповна реалізувала свій
"потенціал" [4].

З другої половини 1920-х років комуністична партія
СРСР монополізує, зосереджує в своїх руках всю владу в
країні, перетворюючись на державну партію. Це виявилось
у наступному: ліквідація всіх інших політичних партій і
організацій та репресії проти їх членів; втручання партії в
усі сфери життя громадян; політична диктатура більшовиць-
кої партії; боротьба з будь-яким інакомисленням в середині
партії і серед населення; створення партійних груп та орган-
ізацій на всіх підприємствах та в усіх установах, для поси-
лення контролю над суспільством і поширення впливу партії
на армію та силові структури держави; втручання партії не
лише в політичні питання, а в абсолютно всі сфери життя
як суспільства в цілому, так і окремих індивідів.

Таким чином, в РадянськомуСоюзі утвердилась моно-
партійна система і диктатура єдиної партії, що є однією з
ключових ознак тоталітарного ладу.

Питання демократичного цивільного контролю над ар-
мією в Радянському Союзі просто не піднімалося, оскільки
вважалося, що "народ і армія єдині", "армія — плоть від плоті
народної".

Відзначивши замовчення самої теми демократичного
цивільного контролю над армією та силовими структурами
за радянських часів, серед основних таких позицій марксиз-
му-ленінізму необхідно назвати такі:

— найважливішим принципом радянського військово-
го будівництва вважався принцип керівництва збройними
силами з боку Комуністичної партії;

— держава, з точки зору марксистської теорії, носить
класовий характер, тому армія як "відбиток" суспільства має
також класову сутність;

— збройні сили та силові структури радянської держа-
ви є не тільки об'єктом політики, а одночасно — й її суб-
'єктом;

— базуючись на працях класиків марксизму-ленінізму,
стверджувалося, що з розвитком соціалізму внутрішня фун-
кція армії відімре.

За радянських часів питання про демократичний цивіль-
ний контроль навіть і не виникало, оскільки військове відом-
ство надійно контролювалося партійними структурами.
Звісно, тут і не йшлося про демократичний контроль, хоча,
як це не парадоксально, соціальна захищеність військовос-
лужбовців та правоохоронців була тоді набагато вищою. Ар-
мія та силові структури традиційно залишалися закритими
для суспільства. У колишньому СРСР не було жодного інспек-
ційного органу, який би контролював, аналізував та давав уза-
гальнену оцінку стану військової організації держави. "Де-
мократичний цивільний контроль" здійснював, військовий
відділ ЦК КПРС, який мав можливість втручатися в усі сфе-
ри діяльності Збройних Сил та силових структур.

Зазначимо, що партійно-політичний контроль за часів
Радянського Союзу, а саме контроль над Радянською Ар-
мією та силовими структурами був подвійним: партійний —
через Комуністичну Партію Радянського Союзу (КПРС) та
Всесоюзний Ленінсько Комуністичний Союз Молоді
(ВЛКСМ) як допоміжну в цьому контексті контролюючу
ланку, з одного боку, та розвідувальний і контррозвідуваль-
ний — через Комітет Державної Безпеки (КДБ), який пе-
реймався більш широким спектром проблем Збройних Сил
та силових структур СРСР, аніж суто протидія ворожому
воєнному шпіонажу — з іншого [3].

Як зазначив американський фахівець Роман Кольковиць,
конфлікт між цивільним і військовим керівництвом у СРСР
був властивий суті радянської політичної системи, що і вик-
ликало необхідність всеосяжного цивільного контролю над
армією. Цей конфлікт був "…результатом фундаментально-
го протиріччя між зрівняльною, антимілітаристською ідео-
логією марксизму з його вимогою цивільного керівництва й
елітарними, реалістичними установками військового керів-
ництва з його "військовим складом розуму". З цією метою
було створено розгалужену мережу спеціальних органів май-
же всебічного контролю над армією. Найважливішими з них

були Головне політичне управління при Центральному Ком-
ітеті Комуністичної Партії Радянського Союзу (ЦК КПРС) і
третє Головне управління військової контррозвідки у складі
Комітету Державної Безпеки СРСР. Відсутність контролю з
боку Комітету Державної Безпеки над військовою розвідкою
(Головним розвідувальним управлінням Генерального шта-
бу) компенсувалася посиленим контролем над Головним роз-
відувальним управлінням Генерального штабу з боку так зва-
ного воєнного відділу ЦК КПРС.

Також партійно-політичний контроль над іншими сило-
вими структурами радянської держави власне Комітетом
Державної Безпеки та органами внутрішніх справ доповню-
вався елементами внутрішнього контролю так званої служ-
би внутрішньої безпеки та частково органами прокурату-
ри. Для інших — абсолютної більшості громадян і органі-
зацій країни — діяльність армії та силових структур і сумі-
жних структур військово-промислового комплексу була
майже невідома.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи викладене вище, узагальнивши історич-

ний досвід тоталітарного партійно-політичного контролю
над армією та силовими структурами радянської держави,
зазначимо, що сьогодні головний аспект демократичного
цивільного контролю полягає в тому, що сектор безпеки та
оборони повинен бути деполітизований, оскільки в іншому
разі, маючи потужний військовий потенціал, Збройні Сили
та силові структури держави ризикують перетворитися на
джерело політичних та інших негараздів, які становлять по-
тенційну загрозу для людства. Так зокрема сумний досвід
доводить, що прагнення військових відігравати самостійну
роль у політичних процесах (тут можна згадати чимало
країн Латинської Америки, Африки та Азії) нерідко закін-
чується заколотами, антиконституційними переворотами,
виходом армії та силових структур з-під контролю держа-
ви тощо. Для того щоб у військових, і в політиків невиника-
ло спокуси використати безпековий сектор держави у про-
тизаконних діях, військові та правоохоронні інститути по-
винні перебувати під постійним контролем суспільства.

Отже, наша головна мета створити в Україні сучасну,
відкриту і прозору для суспільства і шановану в народі ар-
мію та силові структури не тоталітарної, а демократичної
держави, тому обмежитися лише їх перебудовою та рефор-
муванням не вдасться.

Перспективи подальших розвідок даної проблеми є
організація демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю спеціальних служб, закритий характер функціонуван-
ня яких потребує запровадження відповідних механізмів
спостереження.
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ВСТУП
Оцінка інноваційного розвитку припускає аналіз

цілої системи індикаторів і показників. В той же час,
неможливо визначити пріоритети стійкого соціаль-
но-економічного розвитку регіонів без оцінки існу-
ючого соціально-економічного положення, наявно-
го потенціалу і тих специфічних умов і чинників, які
відображають унікальність регіональної соціально-
економічної системи.

Економічні та соціокультурні характеристики
конкретного регіону визначають не лише адаптаційні
можливості регіону до нових соціально-економічних
викликів, але здатність регіональної системи пере-
вести їх в нові точки регіонального зростання.

УДК 35.072.8
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ESTIMATION OF POTENTIAL OF REGION'S INNOVATIVE DEVELOPMENT

Розглянуто основні підходи до комплексної оцінки рівня інноваційного розвитку економіки регіонів
в системі державного управління. Визначено вимоги, які ставляться до показників оцінки інноваційного
потенціалу. Здійснено аналіз динаміки та складників економічного зростання у 2012 р. в Україні. Запро-
поновано структуру комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону. Обгрунтовано необхідність
дотримання методологічних принципів, використовуваних при формуванні пріоритетів інноваційної
діяльності.

The basic going is considered near the complex estimation of level of innovative development of economy of
regions in the system of state administration. Requirements that is produced to the indexes of estimation of
innovative potential are certain. The analysis of dynamics and constituents of the economy growing is carried
out in 2012 in Ukraine. The structure of complex estimation of innovative potential of region is offered. The
necessity of observance of the methodological principles used for forming of priorities of innovative activity is
reasonable.
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Метою оцінки інноваційного потенціалу є отри-
мання своєчасної, стратегічно орієнтованої, об-
'єктивної і достовірної інформації про наявні ресур-
си і можливості, рівень розвитку інноваційного се-
редовища та інноваційної активності в контексті
стійкого соціально-економічного розвитку регіону.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розгляд основних підходів до

комплексної оцінки рівня інноваційного розвитку
економіки регіонів в системі державного управлін-
ня з метою вдосконалення державної інноваційної
політики. Дослідження побудовано на системному
підході, а також сукупності методів, які забезпечу-
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ють реалізацію такого підходу, а саме: аналізу, син-
тезу та логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Визначення системи показників є однією з клю-

чових методологічних проблем в плані забезпечен-
ня стійкого соціально-економічного розвитку регі-
ону. Показники оцінки інноваційного потенціалу не-
обхідно розробляти відповідно наступним вимогам.
По-перше, однозначність, простота в розумінні і ви-
користанні (показник свідчить про розвиток потен-
ціалу або навпаки).

По-друге, важливою вимогою є співвідношення
(використовувані показники інноваційного потенці-
алу повинні безпосередньо співвідноситися з ціля-
ми і завданнями соціально-економічного розвитку).
По-третє, порівняння — в ідеалі показники повинні
забезпечувати порівняння в часі і просторі, дозво-
ляти проводити порівняння між регіонами.

Крім того, використовувані показники мають
бути сформульовані так, щоб їх значення могли бути
перевірені, повинні грунтуватися на надійних систе-
мах збору даних, тобто відповідати вимозі перевірки.

В умовах обмежених ресурсів не втрачає своєї
важливості вимога економічної доцільності, що по-
лягає в дотриманні розумного співвідношення між
витратами на збір даних, і можливостями їх викори-
стання з точки зору практики. Там, де це можливо,
показники інноваційного потенціалу повинні грун-
туватися на вже існуючих статистичних даних.

Показник інноваційного потенціалу має грунту-
ватися на даних, які можна отримати за час, досить
розумний з урахуванням рішень, що приймаються на
основі цього показника. Система розроблених по-
казників не повинна перешкоджати інноваційним
процесам. Вживані нині методи оцінки інноваційно-
го потенціалу можна поділити на: кількісні методи,
якісні і комбіновані методи оцінки інноваційного по-
тенціалу. В той же час, кількісні методи, що містять
числові вирази різних показників, грунтуються на
статистичних даних, найчастіше використовуються
при оцінці інноваційного потенціалу в процесі пла-
нування стратегії соціально-економічного розвитку
регіону.

Якісні методи, орієнтовані на опис якостей і ха-
рактеристик досліджуваного об'єкту, що грунтують-
ся переважно на індивідуальних або експертних оц-
інках, застосовуються не стільки поширено. Ще одна
група методів — комбіновані, які займають як би
проміжне положення між кількісними і якісними ме-
тодами. У основу комбінованих методів оцінки інно-
ваційного потенціалу закладені як якісні характери-
стики, описовий принцип, так і кількісні параметри
[1, с. 55].

На наш погляд, саме комбіновані методи дозво-
ляють врахувати складність і багатогранність фено-
мену інноваційного потенціалу при проведенні оці-
нки, тим самим дозволяючи отримати об'єктивнішу
картину і знизити можливі ризики як якісних, так і
кількісних методів. Комбінована оцінка створює до-
даткові можливості для чіткішого визначення ролі
структурних елементів інноваційного потенціалу в
системі соціально-економічного розвитку регіону,
оцінити ризики, виникаючі протиріччя, а відповідно,
і виявити методи зниження рівня потенційних ризи-
кованих планованих змін.

Нині необхідно відмітити, що показники іннова-
ційного потенціалу використовуються в інтегрова-
них оцінках соціально-економічного розвитку у ме-
жах застосування різних технологій, що проводять-
ся як органами влади, так і зовнішніми інститутами
(рейтинговими агентствами, різними міжнародними
і некомерційними організаціями) моніторинг рівня
соціально-економічного розвитку регіонів включає

показники основних параметрів, які відображають
соціально-економічне положення як на національно-
му, так і на галузевому рівні.

Для забезпечення ефективного функціонування
інноваційної системи регіону та оптимізації управ-
ляючого інструментарію, керуючись соціально-еко-
номічним підходом до державного управління інно-
ваційним розвитком проведемо аналіз виділених
підсистем інноваційної системи регіону. Інновацій-
ну систему необхідно представити як сукупність ос-
новних чотирьох підсистем, до яких відносяться:
економічна, соціальна, екологічна, інвестиційно-
інноваційна [2, с. 37].

Протягом 2012 р. в Україні під впливом світової
економічної депресії сповільнювалася економічна
динаміка. У І і ІІ кв. порівняно з відповідними квар-
талами 2011 р. приріст ВВП складав 2,2 і 3% відпові-
дно. Якщо економічне зростання у 2011 р. забезпе-
чувалося передусім виробничими галузями економі-
ки, то у 2012 р. ситуація змінилася — приріст ВВП
сформовано насамперед сферами транспорту й
торгівлі, що пов'язано з підготовкою і проведенням
Євро-2012, а також задоволенням зростаючого пла-
тоспроможного попиту населення. Негативний вне-
сок зробили сільське господарство, переробна про-
мисловість, будівництво та фінансова діяльність.

У 2012 р. помітне сповільнення динаміки еконо-
мічного зростання супроводжувалося значним зни-
женням динаміки інвестиційної діяльності. За ре-
зультатами 2012 р. вкладено лише на 8,3% більше ка-
пітальних інвестицій, ніж у 2011 р. Отже, частка ва-
лового нагромадження основного капіталу у струк-
турі ВВП залишається вельми низькою. У 2012 р. вона
складала відповідно 18,8%. Такий розподіл ВВП на
користь споживання формує загрози для подальшо-
го забезпечення розширеного економічного відтво-
рення та реалізації модернізаційних реформ.

Не виправдалися також очікування щодо пере-
орієнтації інвестиційних потоків із фінансово-роз-
подільчих сфер у виробничу сферу економіки. Сфор-
мовані пріоритети інвестування засвідчують перева-
жаючу інвестиційну привабливість секторів із висо-
кою ліквідністю та швидким обігом коштів. Приріст
інвестицій у січні-грудні 2012 р. забезпечено насам-
перед підприємствами сфер будівництва (приріст
склав 20,2%), транспорту (13,4%), торгівлі (14,6%), а
також паливно-видобувною та окремими галузями
переробної промисловості. Відновилися також ви-
сокі темпи зростання інвестицій підприємств фінан-
сової діяльності (28,2%). Капітальні інвестиції про-
мислових підприємств у січні — грудні 2012 р. зрос-
ли на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 р.
Цього вдалося досягти насамперед унаслідок знач-
ної інвестиційної активності підприємств у сировин-
ному секторі промисловості — обсяг капітальних
інвестицій підприємств добувної промисловості
збільшився на 29,2%, із виробництва та розподілен-
ня електроенергії, газу й води — на 5,5%.

У 2012 р. дещо знизилася активність залучення
іноземних інвестицій в українську економіку. За да-
ними Держстату України, надходження прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ) у 2012 р. становило 6013,1
млн дол. США, що на 7,1% менше обсягу 2011 р. При
цьому значний спад приросту акціонерного капіта-
лу (на 25,3% порівняно з 2011 р., до 4128,5 млн дол.
США) лише частково компенсувався борговими
інструментами (кредитами та позиками, торговель-
ними кредитами та іншими зобов'язаннями перед
прямими інвесторами). Приріст обсягу останніх у
2012 р. становив 1290,7 млн дол. США. Водночас
структура внесення іноземних інвестицій за видами
економічної діяльності свідчить про збереження тен-
денції щодо переорієнтації іноземних інвесторів на
виробничу сферу економіки. У промисловість було
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вкладено близько 52% сумарного приросту акціонер-
ного капіталу (2136,8 млн дол. США), що майже
удвічі більше, ніж у 2011 р. При цьому з усього при-
росту обсягу ПІІ у промисловість 74,2% було вкла-
дено лише у дві галузі: харчову промисловість і сфе-
ру виробництва та розподілення електроенергії, газу
й води. Натомість зупинився приріст іноземних інве-
стицій у фінансовій сфері економіки України.

Несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнкту-
ра була одним з основних чинників, що стримували
економічне зростання та інноваційного розвитку в
Україні. Сповільнення експортних виробництв знай-
шло відображення в розвитку галузей реального сек-
тору економіки.

У промисловості у 2012 р. спостерігалося суттє-
ве сповільнення динаміки виробництва, яке із серп-
ня пішло на спад. За 2012 р. обсяг промислового ви-
робництва зменшився на 1,8% порівняно з 2011 р.
Найвищих показників приросту промислового ви-
робництва досягнуто в хімічній і нафтохімічній про-
мисловості (7,3%), целюлозно-паперовому вироб-
ництві (4,5%) та виробництві й розподіленні елект-
роенергії, газу та води (2,8%). Значно повільніше
зростало виробництво у харчовій та добувній про-
мисловості .  Низка галузей, орієнтованих на
внутрішній попит, продемонструвала негативну ди-
наміку. Спад виробництва у легкій промисловості
склав 5,5%, виробництві іншої неметалевої мінераль-
ної продукції — 5,8%, обробленні деревини та вироб-
ництві виробів з деревини — 1,8% [3, с. 154].

У транспортній галузі загострюються проблеми
післякризового відновлення, про що свідчить упов-
ільнення зростання обсягів вантажних і пасажирсь-
ких перевезень. У 2012 році підприємствами транс-
порту перевезено 771,9 млн т вантажів, що на 5,1%
менше, ніж у 2011 р. Послугами пасажирського
транспорту скористалися 6,8 млрд пасажирів, що на
2,4% менше від обсягу перевезень 2011 р. [3, с. 231].

Дієвим інструментом економічних реформ і ме-
ханізмом, що забезпечить післякризове відновлення
на якісній основі, є модернізація промислового сек-
тору як основи економічного зростання у довгост-
роковому періоді. Протягом 2012 р. тривали модер-
нізаційні процеси у базових галузях промисловості.

З аналізу динаміки та складників економічного
зростання у 2012 р. в України можна констатувати,
що основними проблемами сьогодення, вирішення
яких потребує оперативних управлінських дій для є:

— нераціональна структура виробництва;
— відсутність диверсифікованих організаційних

форм виробництва, нерозвиненість коопераційних
зв'язків, вузька спеціалізація малих підприємств;

— низька конкурентоспроможність продукції,
що зумовлено використанням зношеного та мораль-
но застарілого устаткування, що призводить до
підвищення енерго-, матеріало- та ресурсомісткості
виробництва;

— нерозвиненість науково-технічного потенціа-
лу, що не дає змогу використовувати наукові і тех-
нологічні чинники в подоланні кризових явищ в еко-
номіці [3, с. 278].

Основою модернізації галузевої структури еко-
номіки регіону має бути оптимізація функціональ-
ної структури виробництва з пріоритетним розвит-
ком високотехнологічних галузей, з використанням
науково-технічних інновацій, енерго- та ресурсозбе-
рігаючих технологій для створення конкурентоспро-
можної національної економіки.

Для підвищення конкурентоспроможності про-
мислового потенціалу регіону об'єктами модерні-
зації мають бути не лише продукція, вироби, а й
технологічні, економічні, організаційні, соціальні та
управлінські аспекти. Важливе місце в підвищенні
ефективності виробництва займають процеси модер-

нізації та реконструкції управлінської сфери вироб-
ництва. Перш за все, це розвиток і вдосконалення ра-
ціональних форм організації виробництва (наприк-
лад, кластери).

У процесі формування засад нової регіональної
політики, пошуку сучасних механізмів впливу на ре-
гіональну економіку Рада регіонів наголошувала на
вдосконаленні моделі стимулювання регіонального
розвитку на основі забезпечення переходу від тра-
диційного централізованого фінансування розвитку
базових галузей економіки до багаторівневої моделі
стимулювання економічного зростання одночасно на
загальнодержавному, регіональному та місцевому
рівнях. Основними критеріями ефективності роботи
публічної влади всіх рівнів визнано підвищення по-
казників зайнятості й рівня доходів домогоспо-
дарств, створення нових робочих місць, зростання
економічної активності на місцях, посилення безпе-
ки та поліпшення якості життя населення.

Упродовж 2012 р. відбувалися системні зміни у
сфері стратегічного планування регіонального роз-
витку. Розгорнуто роботу з підготовки Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року. Термін її дії дасть змогу органічно поєднати
стратегічні орієнтири регіональної політики розви-
нених країн світу (насамперед країн ЄС) зі стратегі-
чним баченням основних пріоритетів досягнення зба-
лансованого регіонального розвитку в Україні. Стра-
тегія створює можливості для врахування специфі-
ки розвитку кожного регіону і водночас ставить зав-
дання щодо формування консолідованого економі-
чного простору країни.

Водночас процес розроблення та реалізації дер-
жавної регіональної політики в Україні залишаєть-
ся розпорошеним. Насамперед через те, що цим пи-
танням опікуються щонайменше три центральних
органи виконавчої влади: Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів
України. Відсутній і державний орган, до кола по-
вноважень і завдань якого належали б питання ко-
ординації міжрегіонального та міжмуніципального
співробітництва як невід'ємного складника регіо-
нального розвитку.

Системному реформуванню державного управл-
іння регіональним розвитком в Україні заважає не-
досконалість інституційно-правового забезпечення
державної регіональної політики. Досі законодавчо
не унормовано поняття "регіон", не визначено його
співвідношення зі значеннями конституційних по-
нять "область" та "адміністративно-територіальна
одиниця". Не визначено статус правосуб'єктності
регіонів, представництва їхніх власних (локальних)
інтересів, статус регіонального самоврядування, що
на практиці обмежує реалізацію принципу субсиді-
арності.

Перешкодою успішній реалізації державної рег-
іональної політики в Україні є недосконале інститу-
ційно-правове забезпечення регіонального розвит-
ку: невизначеним залишається правовий статус
більшості інститутів, що стимулюють регіональний
розвиток (у т.ч. агентств регіонального розвитку);
законодавчо не унормовано особливості та сфери
застосування інноваційних механізмів модернізації
регіональної економіки — міжрегіонального співро-
бітництва, зокрема формування регіональних клас-
терів (у т.ч. транскордонних) і кластерних об'єднань;
незавершеність реформи місцевого самоврядування;
унормування засад диверсифікації регіональної еко-
номіки; унормування механізмів державно-приват-
ного партнерства; залучення міжнародної технічної
допомоги на потреби місцевого й регіонального роз-
витку.
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Законодавчого врегулювання потребують су-
перечливі питання відносин між органами виконав-
чої влади та органами місцевого самоврядування.

Зокрема йдеться про необхідність оптимального
розмежування повноважень між місцевими держав-
ними адміністраціями та органами місцевого само-

Рис. 1. Структура комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону
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Показники оцінки 
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- зростання 

числа 
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активних 

підприємств в 

цілому та за 

галузями 

регіону; 

- зростання 

обсягів 

інноваційної 
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числі 

експортоорієнто

ваної; 
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врядування, унормування поняття "делеговані по-
вноваження", законодавчого визначення економіч-
них та управлінських засад функціонування тери-
торіальних громад (з питань управління комуналь-
ною власністю, розвитку різних форм безпосеред-
ньої участі громадян у виконанні завдань і функцій
місцевого самоврядування, налагодженні ефектив-
ної взаємодії територіальних громад під час реалі-
зації спільних місцевих і регіональних проектів
тощо) [3, с. 321].

Розвиток інноваційної діяльності в регіоні, галь-
мується через цілу низку проблем, зокрема:
відсутність, або неефективність злагодженої дер-
жавної інноваційної політики; недосконалість нор-
мативно-правової бази, яка відповідає за регулюван-
ня інноваційної діяльності; відсутність взаємопов'-
язаної державної інноваційної політики та регіо-
нальної інноваційної політики; не налагоджений ме-
ханізм підтримки інноваційної діяльності з боку
місцевих органів влади; відсутність програми інно-
ваційного розвитку; відсутність належної системи
управління та регулювання діяльності елементів ре-
гіональної інноваційної системи зі сторони держав-
них та місцевих органів влади.

Значною проблемою є відсутність ефективної
інноваційної інфраструктури в регіоні. До складу
інноваційної інфраструктури входять технополіси,
наукові та технологічні парки, центри трансферу
технологій, інноваційні центри, бізнес-інкубатори,
інформаційні мережі науково-технічної інформації,
експертно-консалтингові та реінжинірингові фірми,
тощо. Не всі з вище перерахованих організацій є в
регіоні. Основною причиною цього є недосконале за-
конодавство або й повна його відсутність.

Тому, інтерес представляє методика оцінки інве-
стиційної привабливості регіону, яка взаємопов'яза-
на з оцінкою інвестиційного ризику, чинників і умов,
що впливають на його рівень (сукупність змінних
чинників ризику інвестування) та потенціал, тобто
тих можливостей, які можуть бути надані інвесто-
рові на цій території.

У той же час, ця методика оцінки передбачає
значне число показників і параметрів, що безпосе-
редньо відображають та впливають на інноваційний
потенціал, в той же час за рамками оцінної техно-
логії залишається цілий ряд параметрів, що харак-
теризують як внутрішню — суб'єктну, так і резуль-
тативну складові інноваційного потенціалу.

Необхідно відмітити, що для визначення рівня
соціально-економічного розвитку регіонів викори-
стовується індекс розвитку людського потенціалу,
як найважливішого елементу інноваційного потен-
ціалу, оскільки основою стійкого соціально-еконо-
мічного розвитку є розвиток людини на основі роз-
ширення можливостей вибору за допомогою забез-
печення якості і високого рівня освіти. Перевага
подібного підходу полягає у виділенні базових кри-
теріїв соціального розвитку (довголіття, освіта,
дохід), які підходять для кількісних зіставлень та
порівнянь.

Методологічні підходи до оцінки рівня іннова-
ційного потенціалу регіону повинні витікати з соц-
іальної суті інноваційного управління і повинні вклю-
чати систему показників (рис. 1). Динамічна харак-
теристика інноваційного потенціалу, що припускає
єдність просторових і тимчасових характеристик,
включає складну систему відносин і взаємозв'язків,
що забезпечують можливість формування іннова-
ційно-активної моделі управління. Алгоритм роз-
робки проактивної моделі може бути представлений
таким чином.

Перший етап припускає розробку нормативної
моделі стану інноваційного потенціалу, визначення
системи кількісних та (або) якісних характеристик,

вектору інноваційного розвитку. Другий етап пов'я-
заний з комплексною діагностикою, визначенням
фактичних значень показників інноваційного потен-
ціалу з урахуванням розробленої нормативної мо-
делі. Третій етап пов'язаний з інноваційним проек-
туванням, визначенням розвитку інноваційного по-
тенціалу і зниженням ризиків і загроз на основі ре-
зультатів комплексної діагностики, визначенням
механізмів управління і формуванням інфраструкту-
ри інноваційних перетворень.

ВИСНОВКИ
Отже, при розробці системи оцінки важливим ви-

дається дотримання наступних методологічних
принципів, використовуваних при формуванні пріо-
ритетів інноваційної діяльності. По-перше, це прин-
цип критичної перевірки, за допомогою якого мож-
на значно розширити поле наукового пошуку перс-
пективних напрямів, які можуть реалізуватися у ба-
зисних інноваціях.

По-друге, принцип експериментальної обгрунто-
ваності інноваційно-технологічних проектів при
оцінці перспективності альтернативних напрямів
стратегічного прориву регіонального розвитку. По-
третє, важливим видається ранжирування пріори-
тетів інноваційно-технологічної стратегії.

Інноваційний розвиток, інноваційний прорив, у
тому числі і у вузькому (технологічному) розумінні
на регіональному рівні, можливий тільки як резуль-
тат спільної узгодженої та ефективної політики
суб'єктів інноваційного управління на основі комп-
лексної оцінки інноваційного потенціалу. Одним з
елементів управління інноваційною діяльністю і ме-
ханізму розвитку інноваційного потенціалу являєть-
ся його оцінка.

Тому, ключовим завданням органів державного
управління в сучасних умовах є організація системи
моніторингу та оцінки інноваційного потенціалу ре-
гіону з метою виявлення ефективності його викори-
стання. В той же час, необхідно здолати обмеженість
економічних підходів, тому що ефективність управ-
ління інноваціями багато в чому пов'язана з готовн-
істю використати наявний потенціал, мотивацією до
інноваційної діяльності та управлінською культу-
рою.
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ВСТУП
Державно-приватне партнерство як порівняно нова

система економічних відносин держави і бізнесу охоп-
лює все більшу кількість галузей національної економі-
ки, зокрема використовується у туристичній галузі.

У сучасній науці туризм найчастіше розглядається
як вид господарської діяльності, яка не тільки прино-
сить прибуток, а й задовольняє потреби населення в
частині одного з найважливіших конституційних прав
громадян — права на відпочинок.

Проблеми, пов'язані з управлінням державно-при-
ватного партнерства, в галузі туризму розглядали такі
вчені, як М. Борущок, П. Гаман, Л. Гринів, Б. Данили-
шин, В.М. Дмитренко, С.Г. Захарова, Н.И. Кабушкин та
інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розгляд управління розвит-

ком державно-приватного партнерства туристичної га-
лузі України.

Досягнення поставленої мети обумовило не-
обхідність вирішення наступних завдань дослідження:
визначити інтереси держави, бізнесу і населення у га-
лузі туризму; охарактеризувати ресурси держави, бізне-
су і населення в туристичній галузі; розглянути не-
обхідні заходи для покращення управління державно-
приватним партнерством у галузі туризму.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно з рекомендаціями, запропонованими Орга-

нізацією Об'єднаних Націй, за статистикою виділяють ту-
ризм між країнами, а також туризм у межах однієї краї-
ни. У кожній країні можна виділити такі типи туризму:
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У статті розглянуто управління розвитком державно-приватного партнерства туристичної галузі Ук-
раїни. Визначено інтереси держави, бізнесу і населення у галузі туризму. Охарактеризовано ресурси дер-
жави, бізнесу і населення в туристичній галузі. Розглянуто необхідні заходи для покращення управління
державно-приватним партнерством у галузі туризму.

The article considers the management of the development of public-private partnership tourism industry in
Ukraine. The interests of the state, business and population in the field of tourism. Characterized resources of
the state, business and population in the tourist industry. Considered necessary measures to improve the
management of public-private partnership in the field of tourism.

— внутрішній, що охоплює подорожі мешканців
будь-якої країни по своїй власній країні;

— в'їзний — охоплює подорожі по країні осіб, які
не є її мешканцями;

— виїзний — охоплює подорожі мешканців будь-
якої країни в іншу країну.

Індустрію туризму формують господарюючі су-
б'єкти різних галузей, які є як державними, так і при-
ватними структурами [4].

З боку держави суб'єктами державно-приватного
партнерства у галузі туризму виступають державні
структури на всіх рівнях влади, що здійснюють функції
управління, регулювання і контролю у галузі туризму.

Інтереси держави, бізнесу і населення у галузі ту-
ризму знаходяться в різних площинах, але, по суті, схо-
дяться по багатьох позиціях.

Інтерес держави у галузі туризму полягає, перш за
все, в розвитку внутрішнього і в'їзного типів туризму.
Це зумовлено певними економічними і загальними ви-
годами, які держава отримує як дивіденди.

До економічних вигод зараховують:
— приріст валового регіонального продукту;
— прямий, непрямий і сукупний макроекономічний

ефект (сума прямого, мультиплікативного економічних
ефектів, ефекту від зростання доходів), що одержується від
туристичних послуг і продуктів у країні їх споживання;

— ефект туристичного мультиплікатора;
— середньорічний приріст зайнятості населення в

результаті розширення туристичної і супутніх інфрас-
труктур.

Загальні вигоди для держави від участі в проектах
партнерства з метою розвитку в'їзного і внутрішнього
туризму полягають у таких показниках:
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— збільшення середньої тривалості життя населен-
ня (стосується внутрішнього туризму);

— підвищення рівня продуктивності і працездат-
ності населення (валиве для внутрішнього туризму);

— підвищення якості життя;
— збільшення соціального капіталу;
— зростання інтелектуального капіталу;
— збільшення кількості переміщень населення все-

редині країни по регіонах у ділових, оздоровчих і роз-
важальних цілях;

— підвищення загальноосвітнього і культурного
рівнів населення;

— формування уявлення населення про рідну краї-
ну;

— підвищення патріотичного духу нації (стосуєть-
ся внутрішнього туризму) і якості знань історії рідного
краю і країни в цілому (щодо внутрішнього туризму);

— поліпшення іміджу країни в міжнародному
співтоваристві [2].

Інтерес бізнесу у взаємодії з державою на основі
державно-приватного партнерства виявляється у прямій
державній підтримці й участі, можливості довготрива-
лого розміщення інвестицій під гарантії, розподілі ри-
зиків проекту з державою, можливості вибору проектів
спільної участі [3].

Серед основних інтересів населення в галузі туриз-
му можна виділити:

1) отримання доступного відпочинку для всіх без
винятку категорій громадян;

2) гарантія захисту своїх громадянських прав;
3) гарантія якості послуг;
4) можливість вибору туристичних послуг і про-

дуктів різного рівня й вартості;
5) інформаційна доступність і обізнаність щодо про-

позицій на ринку туристичних послуг і продуктів;
6) простота технологій отримання пільг і дотацій на

відпочинок і туристичні послуги;
7) наявність зворотного зв'язку з постачальниками

послуг з метою вирішення проблем, що виникають у
процесі споживання туристичної послуги або продук-
ту.

Потенціал розвитку державно-приватного партнер-
ства у галузі туризму, на думку вчених, закладений в
ефективному використанні:

— ресурсів держави, бізнесу і населення при
здійсненні проектів партнерства;

— форм, інструментів і механізмів партнерства [4].
До ресурсів держави в туристичній галузі належать:

землі і природні ресурси; майновий комплекс, що вклю-
чає об'єкти інфраструктури; тарифна політика і держав-
не регулювання в економіці; цільові фінансові ресурси,
включаючи базу оподаткування туристичної галузі; си-
стема й елементи управління галуззю; інформаційний
ресурс; митно-міграційна політика.

До ресурсів бізнесу зараховують: підприємницьку
ініціативу; управлінські фінансові рішення; трудові ре-
сурси; управлінські ресурси; виробничі ресурси; інно-
ваційні ресурси; інтелектуальні ресурси.

Ресурси населення — це громадянська ініціатива;
заощадження населення [1].

У сучасній Україні галузь туризму, не дивлячись на
декларований багатьма експертами і міжнародними ту-
ристичними організаціями потенціал, за основними еко-
номічними і статистичними показниками, займає прак-
тично останнє місце серед галузей, які поповнюють дер-
жавний бюджет. Водночас у багатьох зарубіжних краї-
нах туризм входить у першу п'ятірку галузей, що фор-
мують велику частину доходів держави.

Головним продуктом в галузі туризму є послуга.
Згідно з міжнародними статистичними документами
щодо туризму існує такий перелік типових туристич-
них послуг: послуги з розміщення (послуги готелів і
інших засобів розміщення); послуги підприємств гро-
мадського харчування; послуги пасажирського транс-

порту (міжміські перевезення залізничним транспор-
том, перевезення дорожнім транспортом, перевезен-
ня водним транспортом, перевезення повітряним
транспортом, допоміжні послуги, що відносяться до
пасажирського транспорту, здача в оренду пасажирсь-
кого транспортного устаткування, технічне обслуго-
вування і поточний ремонт пасажирського транспорт-
ного устаткування); послуги туристичних агентств,
туроператорів й екскурсоводів; послуги у сфері куль-
тури; рекреаційні послуги та інші послуги у сфері роз-
ваг; спортивна діяльність і послуги в області люби-
тельського спорту (інші послуги в області розваг і
відпочинку); різні туристичні послуги (фінансові по-
слуги і страхування, інші послуги із здавання в оренду
товарів, інші туристичні послуги) [4].

Туристичні послуги формуються на основі існуючої
туристичної, транспортної і повітряної інфраструкту-
ри з урахуванням туристичних ресурсів країни.

Під транспортною інфраструктурою розуміють
комплекс споруд і комунікацій транспорту, зв'язку,
інженерного устаткування, а також об'єктів соціального
і культурно-побутового обслуговування населення, що
забезпечує стійкий розвиток і функціонування посе-
лень.

На відміну від інших галузей господарства, продук-
ція яких транспортується до споживача, туризм зумов-
лює міграції людей до зосередження рекреаційних
місць, тобто призначених для відпочинку, відновлення
сил, ресурсів, а споживання рекреаційних ресурсів
відбувається у визначеному місці [6].

Доступність споживання туристичних ресурсів за-
лежить, перш за все, від дорожньо-транспортної інфра-
структури, тобто від стану автомобільних доріг і заліз-
ничних колій, супутніх споруд (мости, шляхопроводи,
тунелі, транспортні розв'язки, залізничні вокзали, ав-
товокзали й автостанції, підприємства дорожнього сер-
вісу).

Під повітряною інфраструктурою розуміються
аеродроми, аеропорти, об'єкти єдиної системи органі-
зації повітряного руху, центри і пункти управління по-
льотами літальних апаратів, пункти прийому зберіган-
ня й обробки інформації у сфері авіаційної діяльності,
об'єкти зберігання авіаційної техніки, центри й облад-
нання для підготовки льотного складу, інші використо-
вувані при здійсненні авіаційної діяльності споруди і
техніку [2].

Таким чином, головні проблеми сучасної інфраст-
руктури туризму полягають у відсутності:

— орієнтованої на широкі верстви населення про-
позиції готелів, туристично-готельних комплексів, ту-
ристичних баз;

— системи туристичних маршрутів для всіх вікових
груп населення, орієнтованих на різні рівні доходів на-
селення;

— розвиненої системи туристично-екскурсійних
бюро в кожному регіоні [4].

Такі проблеми свідчать про відсутність ефективної
системи управління туристичною галуззю і необхідність
упровадження і розвитку нових економічних механізмів
впливу на галузь з метою вдосконалення її функціону-
вання. У зв'язку з цим необхідні нові підходи до управ-
ління розвитком цієї галузі економіки [5].

Для підвищення ефективності роботи туристичної
галузі доцільний розвиток державно-приватного парт-
нерства. З метою управління державно-приватним парт-
нерством у галузі туризму доцільно створити спеціалі-
зований галузевий орган, що здійснює управління в цій
галузі [4].

Основними функціями такого органу мають бути:
— управління розвитком державно-приватного

партнерства в галузі туризму;
— розробка і внесення на розгляд уряду (й інших

органів державної влади) пропозицій з управління по-
питом на туристичні послуги всередині країни на базі
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моніторингу і розрахунків коефіцієнтів туристичної
активності в регіонах;

— розробка моделей партнерства (фінансовий,
організаційно-правовий аспект);

— розробка державної програми реалізації про-
ектів;

— розробка основних вимог і специфічних рішень
для проектів державного та регіонального рівня;

— експертний аналіз проектів з метою встановлен-
ня пріоритетності реалізації проектів та інші;

— збір, класифікація і систематизація проектів парт-
нерства у галузі туризму на основі встановлених кри-
теріїв;

— створення бази даних по проектах;
— побудова сценаріїв життєвих циклів проектів, їх

розвитку/заміни;
— оцінювання інвестиційної привабливості проектів;
— організація і проведення конкурсів претендентів

на отримання державної підтримки;
— координування і регулювання поточного стану

проектів;
— розробка стандартної документації для проектів

згідно з їх класифікацією;
— консультації щодо вибору партнерів і побудови

системи партнерських взаємовідносин;
— надання консалтингових послуг для партнерів у

державному і приватному секторах (наприклад, кон-
сультації з розробки проектів партнерства у галузі ту-
ризму; приведення їх у відповідність зі встановленими
критеріями; пошук, вибір організаційно-правової фор-
ми співробітництва; обгрунтування і залучення джерел
фінансування);

— сприяння організації і розвитку структур і філій
Центру в регіонах;

— навчання і підвищення кваліфікації учасників про-
ектів партнерства на базі філій Центру, залучених для
цієї мети організацій;

— розробка реєстру державної власності у галузі
туризму [4].

Серед основних завдань спеціалізованого галузево-
го органу можна виділити:

а) створення організаційних умов для розробки і
реалізації проектів державної програми державно-при-
ватного партнерства у галузі туризму, зокрема за учас-
тю регіонів;

б) створення системи збору інформації і моніторин-
гу проектів усіх можливих видів партнерства держави і
бізнесу у галузі туризму, зокрема, на основі державно-
го банку проектів;

в) формування організаційних і правових механізмів
управління державними проектами у галузі туризму,
зокрема, контролю за їх реалізацією на всіх стадіях
життєвого циклу;

г) розробка методології і створення системи єдиних
державних стандартів надання туристичних послуг;

д) створення системи навчання і підвищення квалі-
фікації учасників проектів.

Отже, сьогодні існує необхідність управління роз-
витком державно-приватного партнерства туристичної
галузі України.

ВИСНОВКИ
Індустрію туризму формують господарюючі су-

б'єкти різних галузей, які є як державними, так і при-
ватними структурами.

Інтереси держави, бізнесу і населення у галузі ту-
ризму знаходяться в різних площинах, але, по суті, схо-
дяться по багатьох позиціях. Інтерес держави у галузі
туризму полягає, перш за все, в розвитку внутрішнього
і в'їзного типів туризму. Це зумовлено певними еконо-
мічними і загальними вигодами, які держава отримує як
дивіденди. Інтерес бізнесу у взаємодії з державою на
основі державно-приватного партнерства виявляється
у прямій державній підтримці й участі, можливості дов-

готривалого розміщення інвестицій під гарантії, роз-
поділі ризиків проекту з державою, можливості вибору
проектів спільної участі.

Серед основних інтересів населення в галузі туриз-
му можна виділити:

1) отримання доступного відпочинку для всіх без
винятку категорій громадян;

2) гарантія захисту своїх громадянських прав;
3) гарантія якості послуг;
4) можливість вибору туристичних послуг і про-

дуктів різного рівня й вартості та інші.
До ресурсів держави в туристичній галузі належать:

землі і природні ресурси; майновий комплекс, що вклю-
чає об'єкти інфраструктури; тарифна політика і держав-
не регулювання в економіці; цільові фінансові ресурси,
включаючи базу оподаткування туристичної галузі; си-
стема й елементи управління галуззю; інформаційний
ресурс; митно-міграційна політика.

До ресурсів бізнесу зараховують: підприємницьку
ініціативу; управлінські фінансові рішення; трудові ре-
сурси; управлінські ресурси; виробничі ресурси; інно-
ваційні ресурси; інтелектуальні ресурси.

Ресурси населення — це громадянська ініціатива;
заощадження населення.

Для підвищення ефективності роботи туристичної
галузі доцільний розвиток державно-приватного парт-
нерства. З метою управління державно-приватним парт-
нерством у галузі туризму доцільно створити спеціалі-
зований галузевий орган, що здійснює управління в цій
галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема політичної радикалізації суспільства є

досить актуальною для України. Підтвердженням цьо-
го є не тільки парламентські вибори в Україні 28 жовт-
ня 2012 року, які додатково засвідчили послаблення
позицій партій політичного центру та посилення по-
літичних партій "лівого" та "правого" спрямування. Про-
цес "полівіння" та "поправіння" відбувається досить
швидко. Якщо в 2007 році за КПУ, "Свободу", ПСПУ і
КПУ (оновлену) проголосували трохи більше 1,8 мільйо-
на виборців (7,76%), на президентських виборах за Си-
моненка і Тягнибока — 1,225 мільйона (менше 5%), то
зараз за КПУ, "Свободу" і дрібні партії, що сповідують
радикальні ідеології, проголосували майже 25% ви-
борців — біля 5 мільйонів громадян [1].

З іншого боку, Україна не є єдиною державою, яка
зіткнулась з політичною радикалізацію суспільства. Так,
за останні три десятиліття країни Європи також зазна-
ли "правого повороту" в політиці. Ми бачимо аргумен-
ти на користь цього в успіху радикальних правих партій
на виборах у країнах Західної Європи таких, як Фран-
ція, Данія та Нідерланди. Праворадикальні партії вище-
вказаних країн сповідують націоналістичну ідеологію та
проявляють ворожнечу до іммігрантів і меншин [11, с.
15].

Каталізатором процесу радикалізації політичних
низки європейських суспільств стала глобальна еконо-
мічна криза, що розпочалась у 2008 році. На сьо-
годнішній день криза не тільки триває, але й набирає
нових обертів. Проблема є настільки важливою, що
може призвести до корінних змін у багатьох сферах
Європейських країн.
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Існує думка думка, з якою варто погодитись, що
політичний радикалізм є транзитною точкою при пере-
ході до політичного екстремізму та ще більш небезпеч-
ного явища — тероризму [10, с. 195]. Це можна поясни-
ти тим, що якщо не усунути причини радикалізації по-
літичних поглядів, суспільство може вдатись до більш
рішучих заходів спрямованих на досягнення своїх цілей.

Враховуючи вищезазначене, існує необхідність до-
слідження явища політичного радикалізму з метою ви-
роблення дієвих механізмів протидії йому в інтересах
забезпечення національної безпеки держави.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Більша частина наукових праць, присвячених про-

блемі політичної радикалізації, носить загальнотеоре-
тичний, а не державно-управлінський характер. Деякі
автори (І. Павленко, В. Туренко, В. Бакальчук, А. Шев-
цов) розглядають окремо "праві" та "ліві" радикальні
рухи, не досліджуючи феномен політичного радикаліз-
му в цілому.

Окрім того, досить часто об'єктом досліджень ви-
ступає психологічний аспект феномену політичного ра-
дикалізму у контексті складного процесу взаємодії вла-
ди та особистості (Л. Левченко, А. Ахременко, О. Ме-
лешкіна, А. Деркач, В. Жуков). Важливість цих праць по-
лягає в тому, що вони дають змогу виявити причини, що
мотивують суспільство та окремих його індивідів оби-
рати радикальні засоби для досягнення політичних
цілей.

При дослідженні політичного радикалізму, важли-
ве значення має правовий аспект цього явища. Відпові-
дно такі автори, як М. Розумний, О. Собовий, Е. Паін,
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Б. Петренко досліджували процеси законодавчого ре-
гулювання політичного радикалізму.

Важливе значення для осмислення різних аспектів
політичного радикалізму, його проявів в країнах Євро-
пи, мають праці зарубіжних та вітчизняних вчених та-
ких, як Е. Картер, М. Мінкенберг, А. Феннер, Е. Вайтц,
М. Нейберг, Ш. Бройер, А. Шевцов. В. Цимбурський,
А. Іванов, М. Соколов.

Водночас, як ми вже зазначали, державно-управ-
лінські аспекти проблеми запобігання та протидії
руйнівній дії політичного радикалізму у контексті за-
безпечення національної безпеки держави практично не
досліджувались.

МЕТА СТАТТІ
Цілі статті: виявити сутність та різноманітність на-

укових підходів щодо виявлення феномену "політично-
го радикалізму"; розкрити сутність поняття; проаналі-
зувати його характерні ознаки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Політичний радикалізм (від лат. radicalis — корін-

ний) — це практична й ідеологічна орієнтація політики,
метою якої виступає принципова зміна суспільства та
його політичної структури шляхом рішучих, кардиналь-
них дій. Радикалізм протилежний консерватизму, по-
мірності, традиціоналізму. Підставами радикалізму є: а)
прагнення пригноблених верств населення змінити своє
соціально-політичне становище в суспільстві; б) різні
інтелектуальні концепції, представники яких критично
ставляться до існуючих політико-культурних відносин
і вважають, що дана ситуація може бути змінена за до-
помогою політичних та організаційних дій. Так, у марк-
сизмі подібна орієнтація випливає з "об'єктивної необ-
хідності зміни економічних відносин". Люди, особливо
вожді, усвідомлюють цю необхідність і реалізують її у
своїй діяльності [3, с. 94]

Протилежною позицією можна вважати підхід Л. Гу-
мільова, який уважав, що радикалізацію здійснюють па-
сіонарії — люди, які практично несвідомо проявляють
активність у тому чи іншому напрямку, чим і створюють
нову форму суспільства й політики [4, с. 24].

Форми політичного радикалізму можна розрізняти за
ступенем активності його представників, а також залеж-
но від глибини ними планованих перетворень [12, с. 89].
Так, помірні радикали прагнуть до реформування сусп-
ільства із застосуванням мінімуму насильства (ліберали,
соціал-демократи). На противагу цьому, екстремісти на-
полягають на найрішучіших способах досягнення цілей,
аж до терору. Революціонери намагаються здійснити гли-
бокі перетворення всіх суспільних інститутів на принци-
пово новій основі (наприклад, впровадженні суспільної
власності на засоби виробництва). Якщо узагальнювати,
то у будь-якому суспільстві існують радикально налашто-
вані політики. Найбільше радикалізм характерний для сус-
пільства, де існує значна кількість протиріч між суспіль-
ством та державою. Чим складнішим є протиріччя, тим
яскравіший прояв отримує ідеологія радикалізму.

Що стосується розвитку нового напряму суспільної
думки під назвою "політичний радикалізм", то початок
цьому поклали соціально-політичні погляди видатного
філософа-просвітителя, письменника Ж.-Ж. Руссо. Ви-
никнення радикалізму в Англії в 1760—1780 рр. супро-
воджувалося створенням організацій радикалів, неза-
лежних від парламентських партій. Вони розробили про-
граму реформ та ввели в практику політичної боротьби
нові форми мобілізації суспільної думки і практичної
діяльності. Англійський радикалізм був напрямом дум-
ки, протестом проти привілеїв, зловживань владою,
марнотратства. Як політичний рух, радикалізм бере свій
початок з лютого 1769 року, коли було створено "Сус-
пільство захисників Білля про права". Він носив і по-
літичний характер, і був явищем інтелектуального жит-
тя тогочасної Англії [1, с. 133—145].

Вперше в історії Російської імперії руйнівний релі-
гійно-політичний радикалізм з'являється в епоху цер-
ковного розколу XVІІ століття. Друга епоха російсь-
кого радикалізму з'явилася вже в XІХ і XX столітті. Ра-
дикалізм став ідеологічною платформою цілого ряду
лівих партій соціалістичної та соціал-демократичної ор-
ієнтації.

Одночасно радикалізм знайшов своїх послідовників
і серед деяких правих сил. Третя епоха російського ра-
дикалізму наступила в 90-і роки ХХ століття. Це так
званий ліберально-демократичний радикалізм. У цей час
радикалізм також став базою для фундаменталістських
ісламських політичних сил. Згодом з'явився новий, су-
часний тип радикалізму — правий. І лівий та правий ра-
дикалізм здатні відтворювати екстремізм і бути ідеоло-
гічною і політичною основою тероризму.

Радикалізм — завжди опозиційний напрям. Більш
того, це — опора найбільш твердої, радикальної опо-
зиції, на відміну від опозиції поміркованої — "систем-
ної", лояльної, "конструктивної". Як правило, він ві-
діграє в суспільстві дестабілізуючу роль, сприяє конф-
ронтації політичних сил, провокує поглиблення
конфліктів, розбалансування системи керування. Але у
визначених соціально-політичних умовах радикалізм
може сприяти критичному переглядові урядом свого
політичного курсу, перешкоджати нагромадженню не-
гативної енергії усередині суспільства.

Політичний радикалізм, на думку Н. Сімакова [2],
активізується в переломні історичні моменти, коли со-
ціальні й політичні протиріччя усвідомлюються та, як
наслідок, породжують політичну активність. Характер-
ною рисою сучасного ідейного радикалізму є чітко ви-
ражені розумовий догматизм і утопізм, нечутливість до
конкретної ситуації, схильність до "простого" рішення
складних проблем, тяжіння до крайніх засобів.

Водночас, деякі науковці не вважають політичний
радикалізм загрозою і вбачають в цьому навіть позитивні
моменти. Так, російський дослідник Д. Ольшанський
вказує, що політичний радикалізм дозволяє розрядити
соціальну напругу шляхом викиду накопиченого невдо-
волення, чим і сприяє стимулюванню корінних політич-
них змін та інновацій [5, с. 133]. Іншої думки дотримуєть-
ся політолог Ю. Шевцов який зазначає, що політичний
радикалізм — це активні дії політичних груп або окре-
мих громадян, націлених на тотальні, швидкі зміни із
застосування силових методів в реалізації політичних
цілей та навіть використання крайньої форми політич-
ного радикалізму — тероризму [6].

Чітку позицію з приводу політичного радикалізму
висловив Президент України В. Янукович, зазначивши,
що саме політичний радикалізм є підгрунтям для появи
сепаратизму та тим чинником, що посилює руйнівні тен-
денції в суспільстві [7].

Небезпека політичного радикалізму підтверджена
нормативними документами України. Так, в частині 3.2.1
Стратегії національної безпеки України "Україна у світі,
що змінюється", затвердженої Указом Президента Ук-
раїни від 12 лютого 2007 року №105 (в редакції Указу
Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012),
зазначено, що однією з проблем у внутрішньому безпе-
ковому середовищі є неадекватність реагування держав-
них органів на конфліктні загострення у сфері політич-
них відносин і радикалізація суспільних настроїв [8].

Варто зазначити, що "поняття політичний ради-
калізм" у вітчизняному законодавстві не закріплене. У
2006 році були спроби прийняти Закон України "Про
протидію політичному екстремізму", який би визначав
правові та організаційні засади протидії політичному
екстремізму в Україні, установлював би систему держав-
них органів України, що здійснюють боротьбу з політич-
ним екстремізмом, порядок координації їхньої діяль-
ності в цій сфері, основні форми і методи протидії по-
літичному екстремізму, а також загальні принципи
відповідальності громадян і організацій за політичний
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екстремізм. Законодавці сконцентрували увагу на по-
нятті "політичний екстремізм" виходячи з того, яку не-
безпеку містить це явище (процес) порівнянно з політич-
ним радикалізмом. Але, неможливо вирішити пробле-
му, не усунувши причину її виникнення. Більшість норм
цього законопроекту мали відсильний характер та не
містили чітких визначень. Саме тому цей законопроект
так і залишився законопроектом.

Ототожнення понять "політичний радикалізм" та
"політичний екстремізм" відбувається навіть на науково-
му рівні. Так, у політичній науці радикалізм тісно пов'я-
зують з екстремізмом. Зокрема у визначенні радикаліз-
му містяться такі складові, як "рішучі і безкомпромісні
дії для досягнення мети; політичний рух, що дотримуєть-
ся крайніх засобів досягнення мети" [9, с. 382]. Як видно,
у даному визначені тісно переплітаються ознаками екст-
ремізму та радикалізму, що ж науково некоректним.
Німецький дослідник К. Мюдде вказує, що екстремізм і
радикалізм мають спільні риси, але екстремізм виступає
крайнім варіантом радикалізму [10, с. 195].

Що стосується психологічного аспекту політично-
го радикалізму, то в сучасній політичній психології цей
термін має таке значення: механізм якісного перетво-
рення політичних процесів, що передбачає рішучі і без-
компромісні дії для досягнення мети; політичний рух,
що дотримується крайніх засобів досягнення мети;
соціокультурна традиція, обумовлена відповідним ти-
пом особистості та національно-цивілізаційними особ-
ливостями суспільства та держави [9, с. 382].

ВИСНОВКИ
У більшості наукових досліджень увага приділяєть-

ся окремим аспектам політичного радикалізму. Тому
існує потреба у дослідженні механізмів протидії по-
літичному радикалізму як однієї з загроз національній
безпеці України. Зважаючи на те, що у 2015 році відбу-
ватимуться вибори Президента України, існує не-
обхідність розроблення державної політики, яка б за-
безпечила підвищення якості життя населення у всіх
його сферах і тим самим унеможливила б маніпулюван-
ня окремими соціальними групами напередодні виборів.

Останні події в світі (громадські заворушення, фактич-
но — громадянська війна) в Єгипті та Лівії, що призвели
до зміни політичного керівництва держави; бойові дії в
Сирії, що тривають з березня 2011 року; протести в Ту-
реччині та Бразилії, для придушення яких влада викорис-
товує поліцію та війська, та ін.) свідчать про те, що несвоє-
часне реагування на збільшення радикальних політичних
настроїв в суспільстві може призвести до виникнення ек-
стремістських та навіть терористичних рухів у державі.

З моменту набуття Україною незалежності, в
суспільстві накопичилося багато невирішених соціаль-
них проблем. Бідність, низька якість життя, безробіт-
тя, незадовільний стан гуманітарної сфери та корупція
постійно створюють підгрунтя для невдоволення людей.
Радикальні політичні сили цинічно користуються труд-
нощами, пропонуючи прості, на перший погляд, шляхи
їх вирішення.

Забезпечення стійкого соціального розвитку, еко-
номічна стабільність, усвідомлення населенням захище-
ності з боку держави — це запорука подолання політич-
ної радикалізації суспільства, посилення єдності нації
та забезпечення національної безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У всіх країнах світу транспорт є однією з важливих галу-

зей господарства та складовою частиною міжлюдських сто-
сунків. Сам процес перевезень не виробляє нового продук-
ту, але виступає як сполучна ланка між підприємствами, спри-
яючи функціонуванню інших галузей економіки, розв'язан-
ню соціальних задач, раціональному та гнучкому використан-
ню виробничих сил, забезпечуючи обороноздатність країни.

Державна політика становлення та розвитку транспорт-
ної сфери України передбачає забезпечення своєчасного, по-
вного та якісного задоволення потреб населення і суспільно-
го виробництва у перевезеннях, створення рівних умов для
розвитку господарської діяльності підприємств транспорту
всіх форм власності та входження транспортного комплексу
України до європейської і світової транспортної системи. На
ряду з цим, транспорт традиційно вважається джерелом підви-
щеної небезпеки, тому вкрай важливо через державний конт-
роль у сфері транспорту забезпечити безпеку його функціо-
нування — безпеку руху, пасажирів, вантажів й ін.

Державний контроль у сфері транспорту має забезпе-
чувати своєчасне, повне та якісне задоволення потреб на-
селення і суспільного виробництва в перевезеннях; захист
прав громадян під час їх транспортного обслуговування;
безпечне функціонування транспорту; додержання необхі-
дних темпів і пропорцій розвитку національної транспорт-
ної системи; захист економічних інтересів України та за-
конних інтересів підприємств і організацій транспорту і спо-
живачів транспортних послуг; створення однакових умов
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У статті автор розглядає розвиток державного контролю у сфері транспорту як одну з важливих галу-
зей господарства та складову частину міжлюдських стосунків. Відзначено, що транспорт в Україні є обслуго-
вуючою галуззю народного господарства і відіграє величезну роль в господарському, соціально-культурно-
му та оборонному будівництві. Його основне завдання — своєчасне, якісне та повне задоволення потреб на-
родного господарства і населення в перевезеннях. Державному контролю підлягають усі транспортні засоби
українських та іноземних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів на території Ук-
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вноваження Укртрансінспекції. Зазначено, що державний контроль у сфері транспорту повинен виконувати
свої функції так, щоб сприяти підвищенню ефективності транспортної галузі України.

In this article the author examines the concept of state control in the transport sector as one of the important
sectors of the economy and the part of interpersonal relationships. It is noted that transport in Ukraine is a serving
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для розвитку господарської діяльності підприємств транс-
порту; обмеження монополізму та розвиток конкуренції;
координацію роботи різних видів транспорту; ліцензуван-
ня окремих видів діяльності в галузі транспорту та охорону
навколишньою природного середовища від шкідливого
впливу транспорту. Усе це визначає актуальність і обумов-
лює необхідність дослідження державного контролю у
сфері транспорту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розробку теорії та методології дер-

жавного регулювання та контролю транспортних систем
зробили вітчизняні та зарубіжні дослідники: Г.Д. Ейтутіс,
О.С. Ігнатенко, О.М. Ложачевська, Г.І. Міщенко, Ю.Є. Па-
щенко, В.Й. Развадовський, Д.А. Тимоха, А.М. Ткаченко й
ін. Основу державного контролю у сфері транспорту також
складають праці відомих фахівців з організації державного
управління та регулювання різних сфер життєдіяльності
суспільства, а саме: А.М. Авер'янова, В.Б. Авер'янова,
Т.К. Анохіна, Ю.С. Бараша, Д.М. Гвішіані, В.М. Гурнака,
О.А. Дєгтяра, О.В. Довгальової, В.П. Кузьміна, О.А. Маш-
кова, А.М. Новікової, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенського,
Г.С. Одінцової, В.М. Садовського, В.В. Цвєткова, Е.Г. Юді-
на та інших вчених. Проте поза увагою дослідників ще за-
лишаються важливі питання з'ясування особливостей транс-
портної системи як об'єкта державного контролю, виявлен-
ня й характеристики державного контролю зв'язків у транс-
портній системі й ін., що потребує належного висвітлення.
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МЕТА СТАТТІ
З урахуванням хронології розглянути концепцію роз-

витку державного контролю у сфері транспорту як одну з
важливих галузей господарства та складову частину
міжлюдських стосунків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні транспорт є обслуговуючою галуззю народ-

ного господарства і грає величезну роль в господарському,
соціально-культурному та оборонному будівництві. Його
основне завдання — своєчасне, якісне та повне задоволен-
ня потреб народного господарства і населення в перевезен-
нях. Від успішної роботи транспортних підприємств зале-
жать ефективність промислового та сільськогосподарського
виробництва, розвиток товарообігу, торгівлі тощо [2].

Загальний державний контроль та регулювання діяльності
у сфері транспорту здійснює Кабінет Міністрів України відпов-
ідно до своїх повноважень. Державний контроль та регулюван-
ня у сфері транспорту реалізується шляхом проведення цент-
ральними та місцевими органами виконавчої влади, державни-
ми органами управління транспортом, органами місцевого са-
моврядування економічної, тарифної, науково-технічної та соц-
іальної політики ліцензування, стандартизації та сертифікації
на транспорті, задоволення потреб транспорту в паливно-енер-
гетичних і матеріально-технічних ресурсах і транспортних за-
собах. Державному контролю підлягають усі транспортні за-
соби українських та іноземних перевізників, що здійснюють пе-
ревезення пасажирів та вантажів на території України [4].

Слід зазначити, що для створення державного контро-
лю у сфері транспорту в Україні було пройдено довгий шлях.
Так, після розпаду СРСР в Україні, як незалежній державі
в 1992 році було створено Міністерство транспорту Украї-
ни, а в його складі департаменти за усіма видами транспор-
ту, в тому числі і департамент автомобільного транспорту.

Відповідно до Указу Президента України від 11.09.1995
№ 826/95 в структурі Міністерства транспорту України
було ліквідовано департамент автомобільного транспорту
та утворено Державний департамент автомобільного транс-
порту України, як органа державної виконавчої влади,
підвідомчий Міністерству транспорту України.

На базі Державного департаменту автомобільного транс-
порту України, який вирішено було ліквідувати, відповідно
до Указу Президента України від 13.03.1999 № 250/99 була
утворена Державна адміністрація автомобільного транспор-
ту України, яку відповідно до Указу Президента України від
15.12.1999 № 1573/99 також ліквідували, а її функції покла-
ли на Міністерство транспорту та зв''язку України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
2000 року № 586 у складі Міністерства транспорту на базі
Державної адміністрації автомобільного транспорту був ут-
ворений Державний департамент автомобільного транспор-
ту. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня
2008 року № 681 "Питання державного управління в галузі
автомобільного транспорту" на базі ліквідованого Держав-
ного департаменту автомобільного транспорту була утворе-
на Державна адміністрація автомобільного транспорту.

Державна адміністрація автомобільного транспорту
була ліквідована відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2011 року № 346 "Про ліквідацію
урядових органів" в зв'язку з утворенням відповідно до Ука-
зу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2011 "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої вла-
ди" Державної автотранспортної служби України.

Нарешті, відповідно до Указу Президента України від
06.04.2011 № 370/2011 "Питання оптимізації системи цент-
ральних органів виконавчої влади" на базі Державної авто-
транспортної служби України була утворена Державна
інспекція України з безпеки на наземному транспорті. Ука-
зом Президента України від 06.04.2011 № 387/2011 також
було затверджено Положення про Державну інспекцію
України з безпеки на наземному транспорті.

Відповідно до Положення, Державна інспекція Украї-
ни з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів Украї-
ни через Міністра інфраструктури України.

Укртрансінспекція входить до системи органів виконав-
чої влади і забезпечує реалізацію державної політики з пи-
тань безпеки на автомобільному транспорті загального ко-
ристування, на перевезення яким видано ліцензію, місько-
му електричному, залізничному транспорті, експлуатації
автомобільних доріг загального користування (далі — ав-

томобільний, міський електричний, залізничний транспорт
та ведення дорожнього господарства).

Укртрансінспекція у своїй діяльності керується Консти-
туцією та законами України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
інфраструктури України, іншими актами законодавства
України, а також дорученнями Президента України та
Міністра інфраструктури України.

Новостворений урядовий орган України проводить екс-
пертизу умов транспортування небезпечних вантажів на ав-
томобільному, міському електричному, залізничному транс-
порті, видаватиме ліцензії на право здійснення господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним, залізничним транспортом та контро-
люватиме дотримання ліцензійних умов. Нагляд за дотриман-
ням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього при-
родного середовища автомобільним і залізничним транспор-
том також увійшов до повноважень Укртрансінспекції.

Укртрансінспекція України веде електронну базу даних
про осіб, які пройшли спеціальне навчання працівників
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів автомобільним,
залізничним транспортом, та здійснюватиме сертифікацію
на наземному транспорті.

Зокрема у сфері залізничного транспорту державний
орган здійснюватиме нагляд за готовністю аварійно-відбу-
довних формувань, пошуково-рятувальних служб до
ліквідації наслідків катастроф, аварій тощо.

Щодо автомобільного та міського електричного транспор-
ту, то в сфері повноважень Укртрансінспекції — затвердження
мережі міжнародних, міжміських і приміських автобусних мар-
шрутів загального користування, видача дозвільної докумен-
тації на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, свідоцтв
про атестацію автостанцій, контроль за виконанням перевізни-
ками вимог міжнародних договорів та законодавства України.

Крім того, Укртрансінспекція встановлюватиме тимчасові
обмеження руху транспортних засобів при проведенні ремон-
тних та інших робіт на автомобільних дорогах загального ко-
ристування. Основними завданнями Укртрансінспекції є:

— реалізація державної політики з питань безпеки на
автомобільному, міському електричному, залізничному
транспорті та ведення дорожнього господарства;

— внесення пропозицій щодо формування державної
політики з питань безпеки на автомобільному транспорті,
міському електричному, залізничному транспорті та веден-
ня дорожнього господарства;

— здійснення відповідно до законодавства державного
нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному,
міському електричному, залізничному транспорті та веден-
ня дорожнього господарства.

Укртрансінспекцію очолює Голова, який призначаєть-
ся на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесе-
ним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури Украї-
ни, та звільняється з посади Президентом України.

Укртрансінспекція у межах своїх повноважень, на ос-
нові і на виконання Конституції та законів України [1], актів
і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів Міністерства, інших актів законодавства,
а також доручень Президента України та Міністра інфрас-
труктури України видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, які підписує Голова Укртрансінспекції.

Укртрансінспекція реалізовує свої повноваження безпосе-
редньо та через свої територіальні органи — управління в Ав-
тономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольсь-
ке міські, районні управління. Укртрансінспекція у процесі ви-
конання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому
порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, а також всеукраїнськими об'єднаннями проф-
спілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців.

Укртрансінспекція відповідно до покладених на неї зав-
дань [4]:

1) здійснює організацію роботи та контроль за виконан-
ням загальнодержавних програм, планів заходів з питань
безпеки на автомобільному, міському електричному, заліз-
ничному транспорті та ведення дорожнього господарства;

2) веде облік та здійснює аналіз причин катастроф,
аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному,
міському електричному та залізничному транспорті;

3) розробляє профілактичні заходи щодо запобігання
виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних
пригод на автомобільному, міському електричному, заліз-
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ничному транспорті та контролює їх виконання;
4) веде облік та проводить аналіз причин пожеж на авто-

мобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
5) видає ліцензії на право провадження господарської

діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним, залізничним транспортом;

6) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов
під час провадження господарської діяльності з перевезен-
ня пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним,
залізничним транспортом;

7) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобі-
гання забрудненню навколишнього природного середови-
ща автомобільним, залізничним транспортом;

8) здійснює державний нагляд (контроль) за додержан-
ням вимог законодавства, норм та стандартів на автомоб-
ільному, міському електричному, залізничному транспорті;

9) забезпечує в установленому порядку участь у
здійсненні стандартизації та сертифікації на автомобільно-
му транспорті;

10) проводить у встановленому порядку технічне розс-
лідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф,
аварій, подій на автомобільному, міському електричному,
залізничному транспорті;

11) веде облік автомобільних транспортних засобів, що
здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

12) готує пропозиції щодо призначення органів з оцін-
ки відповідності для проведення робіт з підтвердження
відповідності у сфері автомобільного, міського електрично-
го, залізничного транспорту, бере участь у розробленні про-
ектів технічних регламентів та інших нормативно-правових
актів з питань технічного регулювання у цій сфері, органі-
зовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з
підтвердження відповідності;

13) здійснює у сфері міжнародних автомобільних пере-
везень контроль наявності, видачу дозвільних документів на
виконання міжнародних перевезень, крім дорожнього пе-
ревезення небезпечних вантажів, та контроль відповідності
виду перевезення, що фактично виконується;

14) здійснює контроль за дотриманням перевізниками ви-
мог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних
засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення;

15) здійснює контроль внесення перевізниками-нерезиден-
тами платежів за проїзд автомобільними дорогами України;

16) проводить перевірку транспортно-експедиційної
документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом;

17) здійснює інші повноваження, визначені законами
України та покладені на неї Президентом України.

Як було зазначено, Верховна Рада України визначає
основні напрями державної політики з контролю у сфері
транспорту, законодавчі основи її реалізації. Так, загальне
державне регулювання діяльності автомобільного транспор-
ту здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх
повноважень [3].

Центральний орган виконавчої влади з питань автомобіль-
ного транспорту забезпечує проведення державної політики з
контролю на автомобільному транспорті через урядові органи
державного управління на автомобільному транспорті, службу
міжнародних автомобільних перевезень та місцеві органи ви-
конавчої влади і органи місцевого самоврядування [3].

Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої
влади з питань автомобільного транспорту, видані в межах його
компетенції, обов'язкові до виконання на території України.

Органи місцевого самоврядування формують мережу
міських автобусних маршрутів загального користування і
здійснюють контроль за виконанням транспортного зако-
нодавства на відповідній території згідно з повноваження-
ми, визначеними законами України.

Державний контроль міжнародних автомобільних пе-
ревезень здійснює у пунктах пропуску через державний
кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобіль-
ним перевізникам України контроль за дотриманням ними
законодавства України, що стосується виконання міжна-
родних автомобільних перевезень.

Слід додати, що контроль з пасажирських перевезень
покладається: на міжнародних, міжміських і приміських
автобусних маршрутах загального користування, які вихо-
дять за межі території області (міжобласні маршрути), —
на урядовий орган державного управління на автомобіль-
ному транспорті; на міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за
межі території області (внутрішньообласні маршрути), —

на Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи обласні
держадміністрації; на міських автобусних маршрутах за-
гального користування — на виконавчий орган сільської,
селищної, міської ради відповідного населеного пункту.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок викладеному вище, можна відзначи-

ти, що органи виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування з метою забезпечення контролю зобов'язані: за-
безпечувати формування транспортної маршрутної мережі
загального користування й мережі таксомоторних стоянок
та розробляти перспективи їх розвитку; організовувати ут-
римання в належному стані проїзної частини автомобільних
доріг та під'їздів (на міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування) і в разі завдання матеріальних збитків ав-
томобільному перевізнику, що обслуговує автобусний мар-
шрут загального користування, унаслідок неналежного ут-
римання проїзної частини автомобільної дороги чи під'їзду
компенсувати йому збитки; забезпечувати облаштування
необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загаль-
ного користування, а саме — автопавільйонами, інформац-
ійним забезпеченням пасажирів і підтримувати її в належно-
му технічному та санітарному стані; забезпечувати розроб-
лення паспортів автобусних маршрутів загального користу-
вання з визначенням необхідної кількості автобусів, їх паса-
жиромісткості, класу, технічних та екологічних показників,
розкладу руху; проводити конкурс на перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування; забез-
печувати укладання договору на автобусних маршрутах за-
гального користування із автомобільним перевізником —
переможцем конкурсу на міських, приміських та міжміських
автобусних маршрутах загального користування, які не ви-
ходять за межі території області (внутрішньообласні марш-
рути), чи надання дозволу на приміських та міжміських ав-
тобусних маршрутах загального користування, які виходять
за межі території області (міжобласні маршрути), та забез-
печувати контроль за виконанням ним умов договору чи доз-
волу; забезпечувати безпечне і якісне обслуговування паса-
жирів на автобусних маршрутах загального користування; за-
безпечувати компенсацію втрат автомобільному перевізни-
ку внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та
регулювання тарифів.

Таким чином, транспорт являє собою транспортну еко-
номічну систему, що надає економічно і соціально важливі
послуги населенню. В економіці транспорт є одним з най-
важливіших інфраструктурних елементів міського госпо-
дарства, а ефективна організація пасажирських перевезень
необхідна для того, щоб соціально-економічна політика дер-
жави сприймалася населенням як успішна і соціально оріє-
нтована. Отже, державний контроль у сфері транспорту
повинен виконувати свої функції так, щоб сприяти підви-
щенню ефективності транспортної галузі України.

Вдосконалення системи державного контролю у сфері
транспорту має стати предметом подальших наукових дос-
ліджень.

Література:
1. Конституція України. Відомості Верховної Ради Ук-

раїни (ВВР). — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Закон України "Про транспорт". Введено в дію По-

становою ВР N 233/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 51, ст.447
із змінами і доповненнями.

3. Закон України "Про автомобільний транспорт". Відо-
мості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст.105 ) { В
редакції Закону N 3492-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 32,
ст.273 } із змінами і доповненнями.

4. Указ Президента України "Про Положення про Дер-
жавну інспекцію України з безпеки на наземному транс-
порті, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
506/2013 від 11.09.2013

References:
1. The Constitution of Ukraine. The Verkhovna Rada

Gazette (VRG), 1996, №30, p. 141.
2. "On Transport", Law of Ukraine from 10.11.1994 № 232/

94-VR.
3. "On Motor Vehicle Transport", Law of Ukraine from

23.02.2006 № 3492-IV.
4. "On Regulations of the State Inspection of Ukraine on

land transport security", Decree of the President of Ukraine from
11.09.2013 № 506/2013.
Стаття надійшла до редакції 30.10.2013 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

133www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток України як цивілізованої, суверенної, со-

ціальної та правової держави, її послідовна інтеграція
до світової економічної спільноти потребує цілеспря-
мованої політики в напрямі реалізації основних прав
та свобод українських громадян. Серед основних прав
людини є право на життя, збереження здоров'я, отри-
мання правдивої інформації та інші. Так, згідно зі стат-
тею 3 Конституції України: "Людина, її життя і здоро-
в'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю" [1].

Про стратегічне значення системи державного управ-
ління захистом прав споживачів свідчить той факт, що
діяльність держави в цьому напрямі безпосередньо пе-
редбачена вимогами Основного Закону нашої держави.
Як добре відомо, саме Конституція закріплює основні
права громадян держави. Так, у статті 42 Основного За-
кону України прямо вказується: "Держава захищає пра-
ва споживачів, здійснює контроль за якістю та безпечні-
стю продукції та усіх видів послуг і робіт…" [1].
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Актуальність проблеми підвищується у світі гло-
балізаційних процесів. В умовах зростання обсягів
міжнародної торгівлі разом із якісними товарами
збільшився потік споживчих товарів, що є небезпеч-
ними для вжитку. У цій ситуації українська держава
повинна опікуватися захистом прав своїх громадян,
у тому числі захисту прав споживачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного захисту прав споживачів
у останні роки активно розроблялися представника-
ми науки державного управління, правничих наук,
економістами. У числі найактивніших фахівців, що
працювали у цьому напрямі слід, передусім, назвати
І. Дудлу, О. Звєрєву, Л. Іваненко, О. Клименко, А. Ко-
валенко, С. Косінова, А. Крупник, Я. Матвійчук, В. Опо-
пія, Г . Осетинську, С.  Панасюк, Н. Протасову,
Є. Ромата, Н. Салухіну, В. Теліпка, О. Черняк, О. Яз-
вінську та ін.
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МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є визначення місця прав спо-

живачів у системі прав громадянина.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування системи державного управління за-

хистом прав споживачів неможливе без усвідомлен-
ня цього комплексу прав як невід'ємної частини за-
гальногромадських прав людини. Цей чинник впли-
нув також і на визначення поняття "споживач" із
точки зору теорії державного управління, що було
запропоновано нами: "Споживач — це громадянин
держави, суб'єкт та носій основних громадянських
прав, що реалізуються (чи повинні бути належним
чином реалізовані) в індивідуальному споживанні,
або юридична особа, що споживає певні товари або
послуги для реалізації своєї діяльності, процеси спо-
живання яких знаходяться у сфері впливу держав-
ного управління через механізми виконання держа-
вою своїх основних функцій".

Сутністю державно-управлінського підходу до
поняття "споживач", таким чином, є визнання його
прав у єдиній системі усіх громадянських прав. Уточ-
нення щодо обмежень дії державно-управлінського
впливу є урахуванням того факту, що певна частина
предметів споживання не знаходиться у полі держав-
ного впливу. Наприклад, громадянин може вироби-
ти певні харчові продукти самостійно, використову-
ючи сировину, що він виростив у своєму приватному
господарстві. Неякісний продукт може бути причи-
ною завдання шкоди для здоров'я споживача. Некон-
трольоване споживання деяких продуктів взагалі за-
бороняється певними нормами права (наприклад,
вживання наркотиків). Слід зауважити, що подібні
процеси споживання цілком справедливо знаходять-
ся поза межами державного захисту.

Необхідно відмітити, що права споживача знахо-
дяться у тісному взаємозв'язку із загальними права-
ми людини та громадянськими правами та співвідно-
сяться з ними як конкретне та загальне. Як добре
відомо, права людини — це права, що утворюють ос-
нову правового статусу особи. Більшістю авторів
права людини зазвичай поділяються на особисті,
політичні, соціально-економічні та культурні.

Громадянські права — це розгалужена сфера,
один із типів прав людини, що включає найосновніші,
природні та невідчужувані права, що забезпечують
його гідне існування (фізичне, психологічне, мораль-
не, духовне), дозволяють відчувати себе вільним у
повсякденному житті (право на життя, право на сво-
боду, фізичну цілісність і особисту недоторканість,
право не піддаватися тортурам або жорстокому, при-
нижуючому людську гідність зверненню або пока-
ранню, право на захист честі та доброго імені, право
на вільне пересування та вільний вибір місця прожи-
вання, право покидати власну країну та вільно у ній
пересуватися, право на судовий захист і правосуд-
дя, здійснення принципу презумпції невинуватості,
право людини на визнання ним правосуб'єктності у
будь-якій країні світу, свобода думки, совісті та
релігії, свобода слова та інших виражень, право
вільно визначати свою національну приналежність та
користуватися рідною мовою, право на приватну
власність, право на майно тощо [5].

Подальший аналіз доводить дуже тісний взаємо-
зв'язок між громадянськими правами та правами спо-
живачів.

По-перше, реалізація прав споживача дозволяє
йому повніше реалізувати свої громадянські свобо-
ди. Так, захист права споживача на якісні товари
сприяє повнішій реалізації його права громадянина
на власне майно.

По-друге, деякі громадянські свободи, у свою
чергу, є інструментом якіснішої реалізації прав спо-

живача. Наприклад, право на судовий захист і пра-
восуддя використовується і при захисті порушених
споживацьких прав.

По-третє, деякі права споживача є певним уособ-
ленням конкретних громадянських прав. Так, захист
прав на якісну продукцію в деяких особливих випад-
ках реально означає захист прав на життя.

При цьому проблема ролі держави у захисті прав
споживача не вичерпується лише категоріями без-
пеки. Треба відмітити, що задоволення потреб спо-
живачів, а також задоволеність якістю товарів та
обслуговуванням великою мірою впливають на та-
кий важливий критерій забезпечення життєдіяль-
ності, як рівень якості життя. Якість життя — це
комплексна соціально-економічна категорія, яка є
узагальненням поняття "рівень життя" та включає
не тільки рівень споживання матеріальних благ і
послуг, але й задоволення духовних потреб, підтри-
мання здоров'я, забезпечення відповідної трива-
лості життя. Якість життя передбачає певні харак-
теристики середовища, що оточує людину, мораль-
но-психологічний клімат, душевний комфорт.
За визначенням англійських науковців Д. Грегорі,
Р. Джонстона, Г.  Пратта (Derek Gregory, Ron
Johnston, Geraldine Pratt): "Якість життя (QOL) виз-
начається загальним благополуччям індивідуумів і
суспільства в цілому. Термін використовується в
широкому значенні, у тому числі в області міжна-
родного розвитку, охорони здоров'я та політики.
[…] Стандартні індикатори якості життя включають
не лише багатство та працевлаштування, але й бла-
гополучне довкілля, фізичне та розумове здоров'я,
освіту, відновлення сил і вільний час, а також соц-
іальну реалізованість" [7]. Усі ці параметри можна
поставити у пряму залежність від дотримання прав
споживачів.

Тому не дивно, що 42 стаття Конституції Украї-
ни — не єдина, що має безпосереднє відношення до
захисту прав споживачів. Так, згідно зі ст. 50 Кон-
ституції України, "кожен має право на безпечне для
життя та здоров'я довкілля та на відшкодування за-
подіяного порушенням цього права шкоди. Кожно-
му гарантується право вільного доступу до інфор-
мації про стан довкілля, про якість харчових про-
дуктів і предметів побуту, а також право на її поши-
рення. Така інформація ніким не може бути засек-
речена" [1].

Важливим моментом в аналізі споживача як ак-
тивного елементу системи захисту прав споживачів
є визнання факту, що права та функції впливу на
відносини у сфері споживання отримуються спожи-
вачем ще до фактичної участі в процесі споживання
на етапі вибору, що закріплено Законом України
"Про захист прав споживачів". Це означає, що гро-
мадянин стає споживачем ще до того, як він придбав
товар чи послугу в особисту власність. Система ре-
гулювання прав споживачів починає діяти ще з мо-
менту, коли "фізична особа, яка придбає, замовляє,
використовує або має намір придбати чи замовити
продукцію для особистих потреб" [4], знаходиться
ще на попередніх до акту покупки стадіях. Потенц-
ійний покупець набуває права споживача вже тоді,
коли він тільки вивчає інформацію про наявність то-
варів та починає процедури вибору. Ця характерис-
тика споживача є, безперечно, важливою для нашо-
го дослідження, що аналізує систему захисту прав
споживача в підприємствах роздрібної торгівлі.

Розуміння поняття "права споживачів" знаходи-
лось у розвитку протягом усіх етапів історії відно-
син між виробниками товарів та послуг, торговель-
ними посередниками та споживачами. Сучасне
сприйняття цього поняття багато в чому визначено
історичним виступом 35-го президента Сполучених
Штатів Америки Джона Ф. Кенеді в Конгресі США
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15 березня 1962 року. Зауважимо, що значення цієї
промови для справи захисту прав споживачів у світі
було настільки великим, що вона стала приводом для
започаткування Всесвітнього дня захисту прав спо-
живачів, що відзначається в усьому світі щорічно у
день, коли була виголошена доповідь. Саме в ній був
також даний перелік основних прав споживачів. Так,
Дж. Кенеді виділив шість принципово найважливіших
прав споживачів:

1. Право на інформацію.
2. Право на безпеку.
3. Право на вибір.
4. Право бути почутим.
5. Право на відшкодування збитку.
6. Право на споживчу освіту [8].
Пізніше зазначені у доповіді Дж. Кеннеді права

споживачів лягли в основу міжнародних документів,
що регулюють права споживачів та усіх національ-
них законодавств у більшості цивілізованих країн,
включаючи Україну.

Всесвітня організація споживачів (Consumers
International, CI), що була заснована у 1960 році та
об'єднує понад двісті громадських і державних
організацій захисту прав споживачів більше, ніж із
сімдесяти розвинених демократичних держав,
пізніше додала такі базові права споживачів:

— право на здорове довкілля;
— право на задоволення базових потреб [6].
У процесі розвитку процесів і процедур захисту

прав споживачів до вказаних ключових положень
були додані більш конкретизовані права:

— право на відшкодування майнової та мораль-
ної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції
(дефекту в продукції);

— право на повернення товару;
— право на належну якість продукції та обслу-

говування;
— право на звернення до суду та інших уповно-

важених державних органів за захистом порушених
прав;

— право на пропорційне зменшення ціни;
— право на безоплатне усунення недоліків това-

ру у розумний строк;
— право на відшкодування витрат на усунення не-

доліків товару [1; 3].
Враховуючи державно-управлінську спрямо-

ваність нашого дослідження, особливо важливо
відмітити зазначене в законі України "Про захист
прав споживачів" право громадян на захист своїх
прав державою [4].

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначаючи сутність поняття "пра-

ва споживачів", можемо запропонувати таке її ро-
зуміння: "Права споживачів — конкретизовані за-
гальнолюдські та громадянські права громадян, що
виникають у громадян, коли вони перебувають у ролі
споживачів будь-яких товарів та послуг, реалізація
та захист яких відбувається у сфері індивідуального
споживання".

Важливо зауважити той факт, що права спожи-
вачів, у повній відповідності з основними принципа-
ми демократичної правової держави доповнюються
обов'язками споживача. Так, ще у 1980-х роках
тодішній президент Всесвітньої організації спожи-
вачів Анвар Фазал, сформулював найважливіші
принципи відповідальності споживачів, що передба-
чають виконання таких обов'язків:

— критична інформованість — споживачі повинні
пробудитися до більшого зацікавлення щодо надан-
ня якості товарів і послуг;

— участь або дії — споживачі повинні заявити
про себе та діяти, щоб переконатися, що вони підтри-
мують справедливу справу;

— соціальна відповідальність — споживачі по-
винні діяти на засадах соціальної відповідальності,
із турботою та чутливістю щодо впливу своїх дій на
інших громадян, зокрема відносно уразливих груп у
суспільстві та у зв'язку із існуючими економічними
та соціальними реаліями [2].

Таким чином, ми можемо стверджувати, що пра-
ва споживачів є невід'ємною частиною, специфічною
формою загальнолюдських прав.  У сучасному
суспільстві вже не можливо стверджувати про існу-
вання громадянських прав і свобод при наявності
практики системних порушень прав громадян як спо-
живачів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Предметна діяльність системи державного управлі-

ння фізичною культурою і спортом на регіональному
рівні неможлива без реалізації усього спектра ме-
ханізмів державного управління. Механізми державно-
го управління є однією із найважливіших складових си-
стеми державного управління, і від ефективності за-
стосування яких, залежить рівень успішності реалізації
державної регіональної політики розвитку фізичної
культури та спорту. Беззаперечна актуальність дослід-
жень змістового наповнення поняття механізму держав-
ного управління, онтологічного розвитку сутності ме-
ханізмів, їх архітектоніки та класифікації в залежності
від практичної сфери застосування підтверджується
величезною кількістю наукових праць вчених у галузі
державного управління, права, економіки тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД ТА

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Поняття "механізм", як наукова категорія була за-

позичена із царини технічних наук, і сутнісний зміст якої
розумівся як процес, і як система спрямована на вирі-
шення певних завдань. З грецької "mechane" перекла-
дається в розумінні таких понять, як "зброя", "машина",
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що власне призводить до тлумачення поняття "ме-
ханізм" як пристрою, який є сукупністю окремих дета-
лей, що складаються в певну систему, які працюють у
чіткому порядку та узгодженості між собою, і спрямо-
вані на вирішення певного завдання. Розуміння "меха-
нізму", як системи виникло внаслідок застосування си-
стемного підходу до його визначення, що дозволило ви-
явити нову якість цього поняття, а саме осягнути, що
єдність окремих складових системи різних за своїм при-
значенням в сукупності утворюють нову якість, яка
підвищує функціональність системи, що дозволяє вирі-
шувати більш складні завдання. Процесуальний аспект
поняття "механізм" полягає в площині розуміння зміни
станів, процесів які відбуваються в самій системі, та які
проходить власне сама система [7]. В цьому контексті
Л. Юзьков [10] виділяє два підходи до визначення по-
няття "механізм" з точки зору науки державного управ-
ління, а саме: структурно-організаційного та структур-
но-функціонального. Перший підхід структурно-орга-
нізаційний характеризує механізми, як сукупність пев-
них складових елементів, що створюють організаційну
основу певних явищ, процесів, а механізм держави ви-
значається як сукупність установ, через які здійснюєть-
ся державне управління суспільством. Другий підхід,
структурно-функціональний характеризує механізми
відповідно до того, яку функцію виконує певний дер-
жавно-правовий інститут, і яка виявляється у реально-
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му його функціонуванні, яке здійснюється в проце-
суальній формі. Розуміння поняття "механізм" дозво-
лило концептуально розглянути поняття "механізм дер-
жави" та "механізм державного управління". Грунтов-
но та узагальнено поняття "механізм держави" визна-
чено в енциклопедії державного управління [6], де під
механізмом держави розуміється система державних
організацій, що складається з державних органів, дер-
жавних підприємств і державних установ, які здійсню-
ють завдання держави і реалізують її функції. Механізм
держави характеризується єдністю організаційних, нор-
мативно-регулятивних, матеріально-технічних, бюд-
жетно-фінансових, ідеологічних та соціально-культур-
них способів та засобів матеріалізації публічної влади,
надає останній демократичного і правового характеру,
соціально орієнтованої визначеності та предметності.

Аналіз наукових джерел засвідчив, що питання
змістового наповнення поняття "механізм державного
управління" грунтовно досліджено, і на теперішній час
нараховується близько тридцяти широковживаних його
визначень [9]. У нашій праці ми будемо притримуватись
визначення, яке наведене в енциклопедії державного
управління [6] і у якому під "механізмами державного
управління" розуміються способи розв'язання супереч-
ностей явища чи процесу в державному управлінні, по-
слідовна реалізація дій, які базуються на основополож-
них принципах, цільовій орієнтації, функціональній
діяльності з використанням відповідних форм і методів
управління.

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак, як свідчить проведений аналіз наукових на-
працювань, в Україні майже відсутні праці присвячені
висвітленню змістової сутності, архітектоніки, класи-
фікації механізмів державного управління сферою
фізичної культури та спорту на регіональному рівні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Обгрунтувати та визначити зміст поняття "механіз-

ми державного управління фізичною культурою і
спортом на регіональному рівні". Розробити та визна-
чити зміст та класифікаційну схему механізмів держав-
ного управління фізичною культурою і спортом на ре-
гіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 Зважаючи на завдання нашого дослідження, корот-

ко зупинимось на вихідних дефініціях понятійного апа-
рату. З точки зору галузевого управління зміст поняття
"механізми державного управління" досліджено у пра-
цях І. Гасюка [2, 3], у яких автором під поняттям "ме-
ханізм державного управління розвитком фізичної
культури і спорту" розуміється сукупність принципів,
функцій і методів, засобів, важелів впливу, який має за-
безпечити найбільш раціональний спосіб організації
управління справами фізичної культури та спорту з ме-
тою ефективної реалізації цілей управління галуззю. В
даному контексті під "раціональним способом органі-
зації управління" необхідно розуміти не тільки струк-
турно-організаційну впорядкованість суб'єкта управ-
ління, а й процесуальну узгодженість, наступність, зва-
женість тощо управлінських впливів на об'єкт управлі-
ння.

Проведений аналіз теоретико-методологічних на-
працювань з розробки змісту досліджуваних понять
дозволяє сформулювати власне розуміння понять "ме-
ханізм управління фізичною культурою і спортом на
регіональному рівні" та "механізм державного управ-
ління фізичною культурою і спортом на регіональному
рівні". Таким чином, "механізм управління фізичною
культурою і спортом на регіональному рівні" — це су-

купність методів, засобів, важелів впливу на галузь
фізичної культури та спорту з боку державних та не-
державних інституцій, які здійснюють свою діяльність
з метою розвитку фізичної культури та спорту для за-
доволення потреб регіону та певної територіальної гро-
мади. Вищеозначене поняття є ширшим за понятійним
обсягом ніж поняття "механізми державного управлін-
ня фізичною культурою і спортом на регіональному
рівні" адже охоплює ще й недержавні механізми управ-
ління фізичною культурою і спортом, які реалізуються
низкою добровільних спортивних товариств, клубами,
федераціями за видами спорту, окремими громадянами
тощо.

Поняття "механізми державного управління фізич-
ною культурою і спортом на регіональному рівні" ми
визначаємо грунтуючись на вихідній дефініції наведеній
у працях І. Гасюка [2], під яким розуміємо системну
діяльність регіональних органів державної влади в роз-
витку фізичної культури та спорту в регіоні шляхом за-
стосування сукупності методів, засобів, важелів впливу
із дотриманням наріжних принципів управлінської
діяльності у відповідності до функцій та владних повно-
важень. Виходячи із вище наведеного тлумачення, су-
б'єктом державного управління фізичною культурою і
спортом на регіональному рівні виступають в першу чер-
гу галузеві органи державної виконавчої влади регі-
ону, відділи місцевих органів самоуправління, обласні,
районні та районні у містах ради, інші галузеві органи
державної виконавчої влади дотичні до галузі фізичної
культури та спорту. Об'єктом державного управління
виступає галузь фізичної культури і спорту обмежена
відповідною територіально-адміністративною одини-
цею, і як регіональна соціально-економічна система
складається із таких підсистем: фізичне виховання,
фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчаль-
них закладах; спорт для усіх верств населення за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку громадян
та оздоровча робота серед інвалідів; олімпійський, па-
ралімпійський, дефлімпійський спорт, спорт вищих до-
сягнень; фізкультурно-оздоровча діяльність у вироб-
ничій сфері [2]. Суб'єктний вплив здійснюється через
механізми на стан матеріально-технічного, інформа-
ційного, кадрового, медичного, наукового, правового,
організаційного забезпечення діяльності галузі в ре-
гіоні, і які також мають забезпечити необхідні умови
розвитку добровільного спортивно-масового руху в ре-
гіоні.

Методологічною базою визначення змісту підходів
до класифікації механізмів державного управління ви-
ступають змістоутворюючі ознаки самого поняття "ме-
ханізм" [9]. Такими ознаками, які покладені в класифі-
каційні схеми виступають: механізм є продуктом орга-
нізованої діяльності; має мету; має функції; містить по-
слідовність дій, певний вид руху; має вектор впливу або
галузеву визначеність; має суб'єкт; має об'єкт; визначає
правила взаємодії, взаємозв'язки, усталеність процесу,
спрямований на автоматизм; архітектоніка носить
структурно-функціональний характер; має ознаки
відкритої або закритої системи.

Аналіз наукових напрацювань дозволив сформува-
ти власну класифікаційну схему механізмів державно-
го управління фізичною культурою і спортом на регіо-
нальному рівні: за впливом на об'єкт управління — прямі
та непрямі; за рівнями управління — загальнодержавні,
регіональні, місцеві; за об'єктністю управління — галу-
зеві або макро-, мезо-, мікрорівня; структурною озна-
кою — комплексний та складені, які утворюються по-
єднанням окремих видів механізмів в одну складну сис-
тему (організаційно-правовий, організаційно-економі-
чний, програмно-цільовий тощо); функціональним спря-
муванням — економічний, організаційний, правовий,
мотиваційний, політичний, інформаційний тощо; за
спрямуванням на фактори управління розвитком пев-
ної соціально-економічної системи — механізми мате-
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Рис. 1. Структура та класифікація механізмів державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні
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ріально-технічного забезпечення, інформаційного, ме-
дичного, правового, організаційного, економічного за-
безпечення тощо, яка представлена на рисунку 1.

Будь-який із вищеозначених механізмів складаєть-
ся із методів, засобів та важелів впливу управлінської
діяльності, зміст яких власне і утворює зміст певного
виду механізму. Методи державного управління в сфері
фізичної культури і спорту та їх класифікація грунтов-
но досліджені у працях І. Гасюка [3]. Метод (від грець-
кої µέθοδος  — "шлях через") (російською — метод, ан-
глійською — "method", німецькою — "methode f") — си-
стематизована сукупність кроків, які треба здійснити
для виконання певної задачі, досягнення мети. Метод
управління як складова механізму державного управ-
ління — це сукупність засобів і прийомів впливу на ке-
рований об'єкт для досягнення цілей, поставлених
організацією [3]. Серед надзвичайно широкого спектру
існуючих дефініцій під поняттям "метод державного
управління", розуміють спосіб практичної реалізації уп-
равлінських функцій шляхом організаційно-розпоряд-
чого впливу суб'єкта управління на поведінку та су-
спільну діяльність керованого об'єкта з метою досяг-
нення поставлених управлінських функцій [8] або спо-
соби та засоби досягнення поставлених управлінських
цілей, що визначають якісну сторону управління [5].
Способи і прийоми аналізу та оцінювання управлінсь-
ких ситуацій, використання правових і організаційних
форм, впливу на свідомість та поведінку людей у керо-
ваних суспільних процесах, відносинах і зв'язках утво-
рюють сутність поняття — методи управлінської діяль-
ності [1, 4, 5]. В основі чисельних класифікаційних схем
методів державного управління лежать такі ознаки:
спрямованість методів управління; зміст методів управ-
ління; організаційна форма методів управління; функції
суб'єкта управління [3].

У нашому дослідженні під поняттям "засоби" ми ро-
зуміємо не загальновживане ототожнення понять "ме-
тоди" та "засоби", які розуміються як спосіб, прийом
проведення послідовних дій спрямованих на досягнен-
ня певної мети діяльності, а певне знаряддя, прилад, тех-
нічний, організаційний, правовий, інформаційний тощо,
який є необхідним елементом для функціонування ме-
ханізмів державного управління через реалізацію засо-
бу відповідним методом.

Під поняттям "важіль впливу" ми розуміємо інстру-
менти державного управління, які безпосередньо відоб-
ражають специфіку того чи іншого механізму держав-
ного управління, його рівень, суб'єктно-об'єктну спря-
мованість, є втіленням управлінського рішення в жит-
тя.

Розглядаючи запропоновану нами класифікаційну
схему державного управління фізичною культурою і
спортом на регіональному рівні, необхідно відзначити
те, що кожен із видів механізмів може виступати у ком-
бінаторній єдності, яка надає йому нового змісту і фун-
кціонально розширюючи його можливості. Наприклад,
на регіональному рівні можуть застосовуватись не пря-
мий, регіональний, організаційно-правовий механізм,
який врегульовує певні питання в підсистемі галузі
"Спорт для всіх", за структурою такий механізм буде
комплексним, а в залежності від спрямування на удос-
коналення певного виду забезпечення, може й набува-
ти ознак предметної спрямованості (конкретності). Та-
ким чином, класифікаційна схема дозволяє більш чітко
визначати зміст механізмів в залежності від мети його
застосування, а отже, здійснювати добір більш ефектив-
них методів, засобів, інструментів його реалізації.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані
на визначення змісту методів, засобів, інструментів дер-
жавного управління фізичною культурою і спортом на
регіональному рівні.
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Аналіз впливу правлячої (керівної) еліти на ефек-
тивне функціонування державного апарату хотів би
почати з розгляду самого феномену політичної еліти і
політичного лідерства. Теоретичні висновки дослідників
та суспільно-політична практика виникнення та функ-
ціонування політичних еліт стверджують, що вони є
одним з визначних елементів розвитку людського су-
спільства та держави [17]. Ще з XII століття, термін "ел-
іта" починає використовуватися для позначення товарів
вищої якості, а згодом — у сфері суспільного життя для
виділення груп "кращих" людей — вищої знаті, духовен-
ства, військових.

Політична еліта (фр. е'lite — краще, відібране, виб-
ране) — самостійна, вища, відносно привілейована гру-
па людей, наділена особливими психічними, соціальни-
ми і політичними якостями, яка бере безпосередню
участь у прийнятті, а також, що є особливо важливим,
розробці, затвердженні і здійсненні рішень, пов'язаних
з використанням державної влади або впливом на неї.
Звісно це пов'язано і з практичним втіленням цих рішень
на державному рівні, із врахуванням суспільної думки
[17].
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У статті досліджується природа правлячої (керівної) еліти, шляхи її формування та її складові еле-
менти. Основний акцент зроблено на аналізі впливу правлячої (керівної) еліти на формування та розви-
ток державного апарату. Досліджено взаємозв'язок правлячої (керівної) еліти та успішного і ефективно-
го функціонування державного апарату.

Основна увага в цій роботі надається питанням державного управління, при цьому беручи до уваги,
що головною метою державного управління є наявність конструктивних результатів вирішення існую-
чих проблем та покращення життя громадян конкретної державної одиниці, тому було вирішено екстра-
полювати досліджувану проблематику до реальності української держави.

The article explores the nature of the governing (the ruling) elite, ways of its formation and its constituent
elements. The article focuses on the analysis of the impact the governing (the ruling) elite on formation and
development of the public administration. In addition, the article explores interrelationship the governing (ruling)
elite and the successful and efficient functioning of the public administration.

The authors took into account that the main purpose of public administration is the availability of constructive
results in solution problems and improve the lives of the citizens of a particular state unit. Thus, the focus in this
article is given to governance issues. Therefore, the authors decided to extrapolate the studied issues to the
reality of the Ukrainian state.

Ключові слова: державне управління, правляча (керівна) еліта.
Key words: public administration, the governing (the ruling) elite.

Щоб не перераховувати найбільш відомі підходи до
природи явища еліти, ми їх можемо систематизувати в
наступній схемі (рис. 1).

Грунтуючись на відомих підходах до визначення
політичної еліти, можемо стверджувати, що всі кон-
цепції сходяться в тому, що управління не може реалі-
зовуватися всім суспільством, а має, хоча б з технічних
причин, здійснюватися кваліфікованою меншістю, інши-
ми словами елітою. Головним знаряддям, за допомогою
якого еліта досягає своєї мети, є держава, в якій основні
пости займають представники правлячої еліти.

У даному випадку, важливо дати визначення понят-
тя правлячої (керівної) еліти. Можна констатувати, що
це група осіб, рішення яких істотно впливають на про-
цес функціонування і розвитку суспільних інститутів.
Якщо розглядати правлячу еліту в площині структури
влади, то вона складається з групи, яка виносить по-
літичні рішення, і групи, яка здійснює політичний тиск.

Окрему увагу слід приділити впливу правлячої (ке-
рівної) еліти на розвиток держави як інституту, а також
державного управління як способу забезпечення фун-
кціонування даного інституту. За останніми досліджен-
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нями спосіб розвитку правлячої (керівної) еліти має
безпосередній вплив на успішність того чи іншого дер-
жавного утворення. Так, колишній головний економіст
Світового банку, а нині професор Паризької школи еко-
номіки Франсуа Бургіньон на конференції Глобальної
мережі розвитку в Манілі в 2013 році констатував, що
від характеру національної еліти залежить успіх дер-
жави в економічній сфері. Так, успішно розвивається
економіка держави з елітою, яка орієнтована на ство-
рення, а занепадає економіка тих держав, де панує, за
словами науковця, "хижацька" еліта.

Професор Каліфорнійського університету в Берклі
Пітер Еванс, в свою чергу, пропонує розширені харак-
теристики таких двох типів соціальних структур [20].
Науковець констатує, що держави, орієнтовані на роз-
виток, стимулюють довготривалу підприємницьку пер-
спективу. Вони забезпечують зацікавленість бізнесу в
тому, щоб робити інвестиції і трансформувати еконо-
міку, а в сучасному динамічному світі така діяльність от-
римує надзвичайно важливе значення. Пітер Еванс на-
голошує, що враховуючи, що для розвитку потрібно
більше ресурсів, ніж можуть забезпечити приватні рин-
ки капіталу, держава бере на себе функцію мобілізації
відсутніх ресурсів. Крім того, розуміючи, що інститутів,
здатних рознести фінансові ризики по широкій мережі
власників капіталу, ще не існує, а окремі підприємці не
готові і не зацікавлені взяти ці ризики на себе, держава
починає діяти як "сурогатний підприємець" [20]. Вона
ефективно впроваджує такі правила і механізми соціаль-
ного контролю, які істотно знижують інвестиційні і
підприємницькі ризики.

У даному контексті, окремо слід підкреслити, що
один з подібних механізмів — сильна і раціональна дер-
жавна служба, яка необхідна, як казав Макс Вебер, для
успішного капіталістичного розвитку. Оскільки вироб-
ництво націлене на глобальний ринок з усіма його не-
визначеностями і конкуренцією, планування економіч-
ного розвитку стає неминучим [19]. Але раціонально
орієнтована державна служба справляється з таким
завданням досить успішно, збираючи необхідні для цьо-
го дані. Бюрократи в країнах, орієнтованих на розви-
ток, максимізують не власний, а загальний, тобто сусп-
ільний, добробут, і тому створюють всі умови для еконо-

мічного розвитку, при цьому не
перешкоджаючи йому.

У свою чергу, як відмічає
Пітер Еванс, "хижацькі" еліти,
а відповідно і державні структу-
ри й сама держава "вичавлю-
ють" велику економічну додат-
кову вартість для особистого
користування. При цьому не за-
безпечуючи належної зворот-
ної вигоди для суспільства та
підприємців. Науковець прямо
стверджує, що така правляча
(керівна) еліта грабує та експлу-
атує громадян без забезпечен-
ня навіть мінімального рівня їх
добробуту [20]. В такій уп-
равлінській системі домінує по-
ведінка, яка націлена на пошук
і присвоєння ренти. При цьому
бюрократи перешкоджають
економічному розвитку, оскіль-
ки правила прийняття рішень,
які вони використовують, не є
економічно раціональними. Бю-
рократія часто будується за ро-
довою ознакою і державні
службовці при розподілі ре-
сурсів використовують своє
становище для того, щоб при-
своїти ресурс. Таким чином,

поняття хабарництва та "відкатів" отримують суспіль-
не (але ні в якому разі не легальне) сприйняття та ви-
знання. Оскільки в цю діяльність залучені вищі ланки
державних службовців, їм складно ефективно контро-
лювати підлеглих, що реалізують корупційні дії на ниж-
чому рівні. Як результат, державні проекти і програми
"зависають" і не виконуються. З часом громадяни, по-
страждалі від "хижацької" еліти, дистанціюються від
держави, впадають у песимізм і перестають довіряти чи-
новникам, поширеним стає явище абсентеїзму. У крайніх
випадках громадяни вдаються до насильницьких спо-
собів впливу на державних службовців та державні
інститути, аж до збройного повстання [19].

Підводячи підсумок, Пітер Еванс підкреслює, що в
державах, орієнтованих на розвиток, можуть бути при-
сутні деякі елементи "хижацької" поведінки, але в ціло-
му кількість створюваних державними службовцями
суспільних благ більше ніж кількість ресурсів, які вони
"вичавлюють" з населення. "Хижацькі" держави теж мо-
жуть надавати певні суспільні блага, але те, що вони про-
понують, менше того, що вони стягують з населення та
бізнесу [19].

Повертаючись до розгляду явища правлячої (керів-
ної) еліти, маємо розглянути питання її класифікації.
Для того, щоб не нагромаджувати статтю зайвим тек-
стом, знову використаємо схему (рис. 2).

Окремо слід розглянути та згадати теорії походжен-
ня правлячих (керівних) еліт, для кращого розуміння
природи даного явища та його впливу на практику дер-
жавного управління [10].

Теорії демократичного елітаризму. Згідно з ними
керівна група не лише наділена певними якостями, а й
здатна виконувати функцію захисту демократичних
цінностей (свободи особистості, слова, друку, політич-
ної конкуренції).

Концепції плюралізму еліт. Передбачають визнан-
ня наявності багатьох еліт одночасно, вплив яких обме-
жений певними сферами діяльності; перебування еліт
під постійним впливом мас; наявність демократичної
конкуренції еліт; мінливість і нестійкість відносин вла-
ди і як наслідок — відсутність стійких позицій панівно-
го класу; умовність відмінностей між елітою і масою
враховуючи широкі можливості доступу до лідерства.

Рис. 1. Сутність еліти
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Ліволіберальні концепції
еліт. Базуються на критиці
елітарності суспільства з де-
мократичних позицій, струк-
турно-функціональному
підході до еліти; визнання
глибоких відмінностей між
елітою і масою, складності
структури панівної еліти.

Також необхідно розгля-
нути типологію правлячих
(керівних) еліт, яка також
має значний вплив на дослід-
жуване нами питання. Вона,
здебільшого, залежить від
політичного режиму, в яко-
му існує. Виділяють два ос-
новних типи еліт — відкриту
і закриту [15].

Відкрита еліта. Вона до-
пускає спонтанний приплив
нових членів, піддаючи при
цьому остракізму порушення
встановлених правил. Вирі-
шальним критерієм підбору є
особисті якості, досягнення
у сфері діяльності, якою зай-
мається претендент, значна
популярність (спосіб відбору
конкурсний). Посадовими
вимогами є компетентність, професіоналізм (посаду слід
займати згідно особистих якостей — моральних, про-
фесійних тощо). Велике значення має громадська дум-
ка. Відкрита еліта формується за такими принципами:
економічна значимість, політичний статус, попу-
лярність, професіоналізм у своїй сфері діяльності,
підтримання власного авторитету; увага до громадсь-
кої думки.

Закрита еліта. Характерна для авторитарних та
тоталітарних режимів і має такі ознаки: заперечує
спонтанність формування, члени еліти не піддають-
ся остракізму за порушення дисципліни; головне в
підборі — відданість вождю або лідеру з урахуван-
ням особистих якостей; спосіб підбору — кадрова
політика партії та влади; посадова вимога — точне
виконання директив керівництва; ігнорує громадсь-
ку думку, посади часто надають за прихильність ке-
рівництву.

У західній політології еліту поділяють: за особис-
тими якостями — на статичну і виконавчу; за типом
впливу — на професійну і групову, залежно від форми
правління — на традиційну, внутрішню і зовнішню; за
стилем правління — демократичну, ліберальну, автори-
тарну. Що стосується відбору еліт, то К. Мангейм ви-
значає три типи: 1) на основі крові, 2) на основі приват-
ної власності, 3) на основі інтелектуальної продуктив-
ності. На його погляд, еліта крові характерна для доін-
дустріального суспільства, еліта багатства — для інду-
стріального, а еліта продуктивності — для постіндуст-
ріального [15].

Зробивши характерний вступ, ми можемо перейти
до розгляду характерних особливостей правлячої (ке-
рівної) еліти сучасної України та її впливу на форму-
вання системи державного управління.

Будемо відверті, питання правлячої еліти, політич-
ного класу, їх ролі в утвердженні української держави
набувають особливої актуальності на нинішньому етапі,
коли керівництво держави після періоду політичної не-
стабільності знову укріплює позиції сильної президен-
тської влади та переважно однопартійного формуван-
ня складу уряду.

Спочатку, необхідно згадати, що такий політичний
клас, як правляча (керівна) еліта у найбільш загальному
визначенні — це вищі соціальні прошарки, які володі-

ють атрибутами впливу, зосередили у своїх руках реаль-
ну владу в основних сферах життєдіяльності держави.
Під нього підпадають:

— депутатський корпус парламенту;
— адміністративно-управлінська еліта;
— еліта судової влади;
— дипломатична еліта;
— лідери політичних партії, громадських рухів;
— керівники аналітичних, політологічних центрів,

фондів [9].
Саме тому правляча (керівна) політична еліта ви-

значається як достатньо самостійна меншість суспіль-
ства, відносно привілейована група чи сукупність груп,
яка має відповідні психологічні, соціальні та політичні
якості та бере безпосередню участь у формуванні та ре-
алізації політичних рішень, пов'язаних з використанням
державної влади, у здійсненні стратегії розвитку су-
спільства в цілому [9].

Маємо констатувати, що значимість правлячої (ке-
рівної) еліти в політичному житті держави залежить від
рівня політичної культури і активності як еліти, так і
громадян суспільства. На даний момент політична еліта
України, не дивлячись на деякі негативні особливості її
формування та розвитку, змогла сформувати Україну
за роки незалежності практично у всіх формальних сфе-
рах державного існування. За Конституцією "Україна є
суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова
держава".

Суспільно-політична сфера демонструє становлен-
ня владних структур, формування політичного класу,
багатопартійної системи тощо. Так, можна говорити
про становлення громадянського суспільства — що реп-
резентоване громадськими об'єднаннями, недержавни-
ми аналітичними центрами, великою кількістю Інтернет-
ЗМІ.

Окремо слід підкреслити, що економіка характери-
зується нелегкими, проте істотними трансформаційни-
ми процесами, спрямованими на становлення ринкової
економіки. Незалежність, державний суверенітет, не-
доторканність кордонів, курс на євроінтеграцію та по-
заблоковий статус України є основами зовнішньої по-
літики. Ведуться активні переговори щодо посилення
співробітництва з Європейським Союзом та Митним
Союзом.

Рис. 2. Класифікація еліт
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Однак сучасний етап розвитку українського су-
спільства має цілу низку негативних, а подекуди й кри-
зових ситуаційних моментів, які охоплюють політич-
ну, економічну, соціальну і духовну сфери. В пол-
ітичній сфері зростає скепсис, апатія та загальна не-
довіра громадян до діяльності владних структур,
відсутній адекватний діалог влади та громадян, а
отже, неможливий нормальний суспільний компроміс
між цілями правлячої верхівки держави та бажанням
громадян підвищувати соціальне забезпечення. Еко-
номіка тільки починає вибудовувати чітку довгостро-
кову стратегію модернізації виробництва та його кон-
курентоздатного розвитку. Соціальна сфера характе-
ризується різкою майновою нерівністю, великим і
зростаючим бар'єром між багатими та бідними. Зга-
дані вище проблеми породжують кризу духовної сфе-
ри, найпоширенішими проявами чого є втрата політич-
них і соціальних орієнтирів та ідеалів, криза світог-
ляду, виникає ідеологія несприйняття нинішньої
дійсності, зростає радикалізм у правому та лівому
крилі політичного спектру. Внаслідок цього складно
говорити про нормальне існування державного апа-
рату, обраних народом осіб при владі та створення
умов для покращення стану справ України на міжна-
родній арені.

Таким чином, можемо припустити, що головна про-
блема для України має внутрішній характер і полягає у
невідповідності її сучасного стану прийнятим у світі
критеріям. Досвід колишніх держав соціалістичного та-
бору та країн Прибалтики свідчить, що політика в них
страждає на численні так звані "дитячі хвороби", серед
яких, так само, як у нас, можна виділити неадекватність
наявної еліти та її політичних лідерів вимогам часу і
потребам суспільства. Що в свою чергу безпосередньо
впливає на успішність побудови ефективного держав-
ного апарату.

Відзначимо, що після здобуття незалежності прав-
ляча (керівна) еліта України так і не спромоглася ви-
значити стратегію розвитку суспільства, шляхи вирішен-
ня проблем, що постали перед ним, не консолідувала
суспільство, не стала його провідником, а значить і
дійсним виразником його інтересів, тобто не змогла ви-
конати покладені на неї функції. Таким чином, керівна
еліта не змогла сформулювати чітку стратегію розвит-
ку державного апарату, при цьому не визначивши дале-
коглядні орієнтири для розвитку державного управ-
ління.

Можемо відмітити, що в сфері державного управ-
ління правляча (керівна) еліта часто використовує по-
няття політичної доцільності, а не ефективності розвит-
ку державного апарату. Так, приклади спроб проведен-
ня адміністративних реформ в Україні це підтверджу-
ють.

Сучасна правляча (керівна) еліта, яка сформу-
валася в безідейних політичних умовах, не може
претендувати на статус справжньої політичної елі-
ти, а тому виявилася неспроможною вирішувати за-
гальнодержавні завдання. Прийшовши до влади в
умовах відсутності досконалих законів, правляча
(керівна) еліта почала задовольняти власні інтере-
си, а не піклуватися щодо суспільного блага. Таким
чином, керуючись термінологією Пітера Еванса,
можемо називати українську правлячу (керівну)
еліту перших років існування держави — "хижаць-
кою" [20].

Можемо констатувати, що в подальшому, правляча
(керівна) еліта об'єдналася в олігархічні клани, які на-
зивають клієнтелами. Головна мета таких утворень по-
лягає у особистому збагаченні. Таким чином, можна
спостерігати феномен приватизації влади, сутність яко-
го полягає у прагненні владних еліт збільшити владу
заради самої влади для її подальшого використання для
розподілу ресурсів, а не для реалізації політичних про-
грам.

Таким чином, утворюється ситуація, за якої корум-
пованість керівної еліти перетворюється на її не-
від'ємний та обов'язковий елемент. Корупція як явище
пронизує владну вертикаль, що не може не впливати на
репутацію та імідж державних службовців та всієї бю-
рократії загалом в найширшому її розумінні. Можемо
припустити, що причина неефективності сучасної украї-
нської правлячої еліти не у браку знань і вмінь, а в тому,
що вона не має органічної потреби брати до уваги інте-
реси суспільства.

Окремо маємо наголосити, що проблеми форму-
вання української керівної еліти лежать в площині
її складу. Так, Україна позбавлена елітарної куль-
тури, а має традиційну форму керівної еліти, одним
з визначальних компонентів якої є так званий трай-
балізм — схильність до культурної і суспільно-пол-
ітичної кланової відокремленості [9]. Маємо конста-
тувати, що використовуючи корпоративні, сімейні
зв'язки, певні політичні клани сформували або праг-
нуть до створення в певному регіоні або владній
структурі закритої системи прийняття рішень. Ці
риси керівної еліти на нинішньому етапі стали особ-
ливо виразними і, зрештою, визначають цінності,
якими вона керується у своїх діях. Виразними риса-
ми такого принципу формування та прийняття уп-
равлінських рішень є нехтування суспільними інте-
ресами, безконтрольність, безвідповідальність, не-
прозорість.

З іншої сторони, на сучасному етапі, в Україні три-
ває активний процес формування основних структур
громадянського суспільства — велика кількість діючих
на території України громадських організацій часом
ведуть більш активний діалог з населенням, аніж влад-
на еліта.

Оцінюючи таку ситуацію, можна стверджувати,
що їх лідери завдяки своїй діяльності мають достатній
потенціал перетворитися (частіше за все на локаль-
ному рівні, а саме районах, містах) на аналог місцевої
еліти та лідерів думок. Даний феномен також є важ-
ливим для розвитку державної служби, так як гро-
мадські організації потенційно можуть стати тими
інкубаторами, які допоможуть деякій кількості перс-
пективних професіоналів отримати досвід та навички
для їх подальшого застосування в структурі держав-
ної служби. Таким чином, подальший розвиток гро-
мадянського суспільства в Україні залежить від роз-
в'язання низки непростих проблем. Одна з них —
удосконалення відносин між державою і суспіль-
ством, владою і громадянами.

Підсумовуючи, можемо додати, що справжня кері-
вна еліта в Україні знаходиться на етапі формування.
Зокрема управлінська еліта, якщо вона прагне відігра-
вати роль політичного класу, покликана володіти по-
літичною культурою, тобто не тільки знати закони су-
спільно-політичного державного устрою, а й виконува-
ти їх, а не тільки декларувати. Можемо констатувати,
що правляча (керівна) еліта — це не клас, а певна інте-
лектуальна суспільна добірка якісних кадрів, що пере-
буваючи при владі повинні дотримуватися букви зако-
ну та сприяти покращенню стану певної державної оди-
ниці. Такою своєю поведінкою правляча еліта безпосе-
редньо впливає на ефективність роботи бюрократично-
го апарату та якісне формування складу державних
службовців.

Беручи до увагу також найголовнішу характерис-
тику керівної еліти, а саме її спосіб легітимації вла-
ди, що зумовлює механізми вироблення та прийняття
політичних рішень, трансляції прийнятих рішень на
рівень масової свідомості та поведінки, в контексті
України їй потрібно не забувати про стан суспільної
думки.

Маємо констатувати, що, на жаль, українська ке-
рівна еліта сформувала закриту систему прийняття рі-
шень, яка часто не тільки не відповідає інтересам су-
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спільства, а й відірвана від них. Такий підхід на по-
чаткових етапах формування української держави був
нав'язаним державним апаратом, який надзвичайно
сильно переплітався з керівною елітою. Відповідно,
державна служба отримала "негласні" базові принци-
пи, які не відповідають її легальним цілям та функці-
ям.

Підводячи остаточний підсумок, наголосимо на
тому, що форма, принципи та способи формування
правлячої (керівної) еліти мають бути безпосередньо
пов'язані з ефективним функціонуванням державної
служби.
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