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ВСТУП
Основні тенденції розвитку світової економіки —

глобалізація, регіоналізація, постійно наростаюча "рух�
ливість" у міжнародних економічних відносинах еконо�
міки — у сукупності з необхідністю вирішення актуаль�
них завдань державного й соціально�економічного роз�
витку Україні підвищують вимоги до якості й рівня ефек�
тивності застосованих механізмів регіонального розвит�
ку. У центрі уваги повинні перебувати концепція, мето�
дологія, економічне обгрунтування інститутів, ме�
ханізмів й інструментів регіонального розвитку, що за�
безпечують сталий розвиток, зниження концентрації
протиріч, що народжені процесами економічної глоба�
лізації.

Зміна соціально�економічної формації в Україні та
інших країнах зумовлює необхідність розробки адекват�
них ринковим стосункам механізмів економічної діяль�
ності країн і регіонів. У процесі посилення повноважень
регіонів у економічній сфері особливо важливим стає
формування нових і вдосконалення існуючих регіональ�
них економічних механізмів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спроба територіальної ув'язки елементів регіональ�

ної економіки з механізмами господарювання була да�
на Н.Н. Некрасовим [13], пізніше — В.І. Бутовим [2] і
А.П. Градовим [5]. Основна ідея цього напряму дослід�
жень регіоналістів зводиться до узгодження економіч�
них і екологічних механізмів розвитку на регіонально�
му рівні (С.І. Дорогунцов [17], Я.Б. Олейник [14],
М.І. Долішній [6]). Інші дослідники (Мельник С.А. [10],
Стеченко Д.М.) у складі механізмів господарювання ба�
чать розділення повноважень в управлінні територією,
в т.ч. на основі делегованих прав у формуванні власних
регіональних економічних механізмів.
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Теоретичні, методичні та практичні напрями роз�
робки механізмів формування моделі сталого регіо�
нального розвитку в Україні досліджені в роботах:
Бабаєва В.М. [1], Товажнянського Л.Л. [1], Годльовсь�
кого М.Д. [1], Ваховіч І. М. [3; 4], Герасимчук З. В. [4],
Кузьменко В.В. [8], Масловської Л.Ц. [9], Савостенко
Т.О. [11], Невелєва О.М. [12], Павліхи Н.В. [15].

Якнайповніше регіональний економічний механізм
(РЕМ) розкритий в положеннях Н.Т. Ноговіцина, де
вперше він пов'язує його дію з ринковою практикою. За
першим підходом, РЕМ слід визначати як комплекс за�
ходів і важелів, що формують регіональний відтворю�
вальний процес. Проведені останніми роками дослі�
дження Л.В. Ільченко [7] розкрили і уточнили поняття
економічного механізму господарювання як комплекс�
ного явища, що має певну мету і рівні. Тим часом
змістовна сторона РЕМ як найважливішого елементу
господарського механізму і його специфіка залишали�
ся не до кінця з'ясованими.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При вивченні феномена РЕМ ми виходимо з поло�

ження, що це:
— складна господарська система, яка, окрім регіо�

нальної специфіки, має загальні риси і властивості.
Тільки у такій постановці можливе їх дослідження;

— сукупність організаційно�управлінських, цінових,
фінансово�кредитних й інших методів господарювання,
що мають об'єктивну і суб'єктивну основу. З урахуван�
ням сказаного необхідний певний алгоритм досліджен�
ня РЕМ (рис. 1).

Такий алгоритм, окрім впорядковування об'єктив�
ної і суб'єктивної основи, дозволяє виявити територі�
ально�управлінські рівні РЕМ, провести аналіз напрямів
РЕМ, що представляють взаємозалежні елементи фор�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

5www.economy.in.ua

мованого єдиного регіональ�
ного економічного механіз�
му. Останньою конструктив�
ною стадією вивчення РЕМ
стає визначення ефектив�
ності їхньої дії на основі мо�
делювання. Формування, як і
дія таких механізмів, нероз�
ривно пов'язана зі здійснюва�
ною регіональною економіч�
ною політикою.

Кажучи про РЕМ як про
комплексне явище в системі
регіонального механізму, слід
не випустити з уваги, що та�
кий механізм і надалі функці�
онуватиме і удосконалювати�
меться у складі двох управлі�
нських систем: власне, дер�
жавною і регіональною (рис.
2).

Як результат, формуван�
ня єдиного регіонального
економічного механізму є
процесом дуже віддаленої
перспективи. Однак цілі тако�
го механізму вже збігаються
за рядом параметрів:

— соціальних, що задо�
вольняють базисні потреби
населення;

— економічних, що задо�
вольняють матеріальні потреби виробництва і в ціло�
му забезпечують ефективний відтворювальний про�
цес.

На формування інтегрального РЕМ впливає загаль�
ноприйнята система закономірностей розміщення ви�
робництва (раціональне, комплексне розміщення та ін.).
На нашу думку, такий механізм одночасно схильний до
впливу ряду специфічних закономірностей.

По�перше, закономірності цілісності, що означає
сукупне вдосконалення РЕМ (як державного, так і, влас�
не, регіонального рівнів), що сприяє максимізації сінер�
гетичного ефекту. Цей ефект істотно вищий, ніж ефект
автономного (або загальнодержавного, або регіональ�
ного) РЕМ.

Друга закономірність інтерактивності означає, що
в системі РЕМ можуть бути виділені
елементи (фінансові, податкові), дія
яких може або підвищити, або пони�
зити ефективність функціонування
всієї регіональної економічної сис�
теми.

Третя закономірність означає,
що система різноманітності еконо�
мічної дії на господарство регіону
завжди залежить від стану ринкових
і адміністративно�господарських ва�
желів дії.

Окрім закономірностей, на фор�
мування РЕМ впливають напрями
розвитку регіону. Слід враховувати,
що для більшості регіонів України
загальним напрямом є:

1) у економічній сфері:
— раціональне використання

економічного потенціалу (здійс�
нюється через традиційні РЕМ);

— зміцнення економічної інтег�
рації регіонів (такий механізм кра�
ще всього відпрацьований в країнах
ЄС);

— збалансований розвиток
(здійснюється на основі оптимально�

го поєднання регіональних і адміністративно�госпо�
дарських механізмів);

— структурна перебудова (відбувається шляхом
розробки нових елементів РЕМ і раніше всього створен�
ня механізму взаємодії секторів, галузей господарства
і основних сфер діяльності);

— економічна безпека, яка досягається у разі ефек�
тивної роботи всіх елементів РЕМ і їх узгодженістю;

2) у соціальній сфері регіону механізми соціально�
економічної дії, що склалися, на економіку і населення
направлені на реалізацію заходів з істотного поліпшен�
ня параметрів якості і рівня життя;

3) у екологічній сфері закладаються механізми еко�
номіко�екологічної дії господарства на навколишнє се�
редовище регіону. Це виявляється в раціональному при�
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Рис. 1. Загальний алгоритм дослідження регіонального економічного механізму
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Рис. 2. Структура регіональної економічної політики і формування механізму
взаємодії продуктивних сил
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родокористуванні, заходах з охорони навколишнього
середовища, підтримки екологічної безпеки.

У контексті викладеного регіональні екологічні
механізми слід сприймати як інструменти управлін�
ня економікою регіону. Таке визначення відображає
той факт, що ці механізми використовуються в
якості:

— універсального засобу підтримки розширення
відтворення в регіональній економічній системі;

— засоби дії на регіональні економічні процеси,
перш за все на систему виробництва і обміну;

— апробованого важеля моделювання і формуван�
ня підприємницької діяльності;

— надійного інструменту регулювання фінансово�
банківського сектора економіки будь�якого регіону.
Виходячи з вказаних положень, структурні елементи
загального РЕМ набувають складного вигляду. Вони
включають напрями, суб'єкти дії, які після коорди�
нації заходів впроваджуються в регіональну практи�
ку.

Кажучи про суб'єктивну основу РЕМ, доцільно ви�
ходити з дуалістичних уявлень про цей елемент. У зв'яз�
ку з цим в РЕМ слід виділити суб'єктів дії, які формують
і здійснюють впровадження нових механізмів; суб'єктів
сприйняття, якими виступають всі учасники господарсь�
ких стосунків (рис. 3).

Найважливішим суб'єктом дії, що використовує всі
напрями РЕМ, залишаються центральні органи держав�
ної влади, які забезпечують:

— реалізацію пріоритетів розвитку регіонів;
— дотримання національного господарського зако�

нодавства;
— функціонування єдиної грошової, бюджетної і

митної системи як основи регіональної єдності;
— створення рівних податкових, фінансово�кредит�

них й інноваційних можливостей розвитку регіонів.
Широким, але більш обмеженим методом на�

прямів РЕМ, володіють місцеві адміністрації. Саме
вони здійснюють: реальне управління об'єктами дер�
жавної і комунальної  власності; приватизацію
об'єктів регіональної власності, розвиток підприєм�
ництва, формування і використання регіональних

бюджетів для розвитку економіки і
соціального захисту населення.

Спектр механізмів економічної дії
такого суб'єкта, як правлячі партії, об�
межений. Він зводиться до активного
використання структурних інституцій�
них механізмів в системі РЕМ, проте їх
дія може стати вирішальною у разі зміни
законодавства з формування решти еле�
ментів регіонального економічного ме�
ханізму.

Роль недержавних суб'єктів у вико�
ристанні напрямів регіонального еконо�
мічного механізму розглядається як до�
датковий чинник формування підприєм�
ницького клімату в регіонах. До них
віднесені міжрегіональні асоціації,
фінансові й промислові структури. Ме�
ханізм екологічної дії цих структур
може робити істотний вплив як на
підприємницький і інвестиційний клімат
в окремих регіонах, так і на їх екологіч�
ну кон'юнктуру.

Суб'єктами сприйняття в РЕМ при�
знаються учасники регіональних госпо�
дарських стосунків (національні і іно�
земні), які шляхом направленості ме�
ханізмів здійснюють свою діяльність в
межах обумовлених компетенцій. Таки�
ми суб'єктами, згідно з Господарськім
кодексом України є: державні і кому�
нальні підприємства, господарські това�

риства, підприємства колективної власності, приватні
підприємства. Сформовані у них внутрішні механізми
господарської діяльності ефективно функціонують
лише у разі урахування дії загальних і специфічних на�
прямів РЕМ.

Інституційний механізм передбачає комплекс за�
ходів на державному і регіональному рівнях з метою:

— зміни структури власності;
— реєстрації і ліцензування підприємств
— підтримки малого бізнесу;
— здійснення земельної реформи і реформування

всієї системи ресурсовикористання.
Початковим пунктом формування будь�якого ме�

ханізму економічного розвитку виступає нормативно�
правова база. Саме вона сформувала другий напрям
РЕМ — нормативно�законодавчий. Цей механізм по�
кликаний забезпечити правові і загальногосподарські
основи окремих видів діяльності і пов'язані з ними ва�
желі регулювання (Закони України "Про інвестиційну
діяльність", "Про банки і банківську діяльність", "Про
систему оподаткування" та ін.). Правові механізми гос�
подарювання закладені в господарському Кодексі,
який врахував нові форми власності і господарюван�
ня. Диференціація в рівнях розвитку регіонів вимагає
вироблення правових, організаційних, фінансових за�
ходів, що спрямовані на досягнення їх стійкого роз�
витку. Ці заходи включають:

— цільовий напрям державних капітальних вкладень
на розвиток інфраструктури;

— державну підтримку малого підприємництва;
— сприяння зайнятості;
— надання міжнародній допомозі на вирішення ак�

туальних соціально�економічних проблем.
Наступний напрям передбачає розробку структур�

них механізмів. Вони враховують особливості динаміки
виробництва в регіонах. У регіонах стабільного розвит�
ку доцільне використання розвиваючих механізмів, які
приводять до диверсифікації виробництва в системі
розподілу праці, що склався. Основними цілями політи�
ки у виборі механізмів господарювання в регіонах із
стійким спадом виробництва є:

— припинення спаду виробництва на основі реструк�
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взаємодія на рівні регіону
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туризації господарства і збільшення промислового по�
тенціалу;

— вирішення питань наповнення бюджетів всіх
рівнів

— активне вирішення проблем зайнятості й підви�
щення рівня життя населення.

Четвертим дієвим напрямом регіонального еконо�
мічного механізму слід визнати податковий. Встанов�
лення рангу кожного виду податку і допустимих меж
податкових ставок вирішальним чином впливає на еко�
номічну активність і, як результат, на відтворювальний
процес. Одночасно налагоджений податковий механізм
є базою поповнення прибуткової частини регіонально�
го і місцевого бюджетів.

До слаборозроблених напрямів регіонального еко�
номічного механізму віднесемо трансфертний. Тут дуже
важливо використання досвіду Російської Федерації, де
сформований регіональний фонд трансфертних пла�
тежів, який розподіляється по трьом каналам: транс�
ферт регіональному центру, трансфертний фонд
підтримки муніципальних утворень і трансфертний
фонд стимулювання районів.

Регулювання цін на товари і послуги відносяться до
традиційного напряму регіонального економічного ме�
ханізму. Тут найбільш ефектні наступні форми регулю�
вання:

— введення фіксованих цін на ряд товарів і послуг;
— обмеження граничного рівня цін;
— обмеження збутових і торгових надбавок і мит;
— декларування зміни цін;
— регулювання тарифів на комунальні послуги і

транспортне обслуговування.
Ступінь регулювання цін і поєднання, як і раніше,

залежить від двох суб'єктів регіонального економічно�
го механізму: центральних і регіональних владних струк�
тур.

Використовуючи кредитні напрями, регіональні цен�
три зацікавлені як в збільшенні випуску продукції, не�
обхідної регіону, так і в зростанні прибутків.

Останній, інвестиційний, напрям регіонального еко�
номічного механізму виходить з необхідності раціональ�
ного розподілу ресурсів і контролю економічної та ко�
мерційної ефективності їх використання

У результаті регіональні економічні механізми до�
цільно розглядати як важелі дії на економіку регіону з
боку цілого ряду суб'єктів за принципом ієрархії. Ви�
користання напряму регіонального економічного меха�
нізму залежить від стану економіки регіону і вимагає
ретельної їх координації з подальшим впровадженням
в регіональну господарську практику.

ВИСНОВКИ
1. Регіональні відмінності в господарській діяльності

породили набір методів господарювання, що отримали
назву регіональних економічних механізмів (РЕМ). В
цілому РЕМ представляє складну взаємозалежну
сумісність системи заходів організаційного, фінансово�
го і нефінансового характеру, що здійснюються п'ять�
ма групами суб'єктів. Найбільш відпрацьований ме�
ханізм регіонального управління економіки централь�
ними органами державної влади.

2. Напрями РЕМ місцевих адміністрацій обмежені
їх владними повноваженнями. В зв'язку з цим стає вкрай
актуальний процес передачі центральних повноважень
регіональним адміністративним структурам, що повин�
но підсилить дієвість механізмів дії на господарські ком�
плекси регіонів, що склалися.

3. Пропонується адаптований механізм регіональ�
ного господарювання, який включає:

— механізм бюджетного фінансування регіонів, що
грунтується на законах, що діють;

— механізм позабюджетного фінансування еконо�
міки регіонів, який передбачає збільшення частки поза�
бюджетних джерел фінансування до рівня, достатньо�

го для стабільного функціонування регіональних гос�
подарських комплексів; створення регіональних фондів
позабюджетних коштів для фінансування програм і
планів розвитку. Це дозволить вирішити весь комплекс
завдань соціально�економічного розвитку, пом'якшити,
а у ряді випадків ліквідовувати явища регіональній деп�
ресивності і стагнації.
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ВСТУП
Активізація процесів глобалізації визначає ключову

роль цього феномена, що справляє вплив на внутрішнє жит�
тя будь�якої країни. Глобалізація стала невичерпним дже�
релом соціальних та економічних новацій, заснованих на
можливостях корпорацій. Результатом глобальної взаємодії
корпорацій стає міжнародне співробітництво, прискорен�
ня динаміки руху міжнародних потоків капіталу, інформації,
ресурсів, товарів, людей; підвищення швидкості міжнарод�
ного обміну наукоємними технологіями і знаннями; розви�
ток світової інфраструктури, що дає змогу вирішувати
найбільш нагальні проблеми національних держав. Одночас�
но глобальні трансформації посилюють і поглиблюють су�
перечності світової економіки. Зростання корпоративного
впливу визначає основні напрями процесу інституціоналі�
зації глобальних економічних відносин.

Позиціювання України в глобальному просторі поля�
гає у віднаходженні "свого місця", що дасть змогу ефектив�
но використовувати переваги інтегрування корпорацій у
світову економіку та вирівнювати міжнаціональні супереч�
ності.

Запізнілий вихід України на світовий ринок не дає змо�
ги країні встановлювати правила світової торгівлі, однак не
позбавляє можливості просувати свої інтереси в міжнарод�
ному середовищі. Україна, що у 80�ті роки ХХ ст. посідала
62 місце серед країн�членів ООН, була приречена на трива�
лу й болісну інтеграцію в глобальне суспільство, яка не могла
відбуватися швидко і легко.

Глобалізація світової економіки є явищем об'єктивним,
що відбуватиметься незалежно від бажань окремих сус�
пільних груп. Вирішення проблеми знаходження Україною
свого місця в системі міжнародних відносин має грунтува�
тися на інтеграції українських корпорацій до світового
співтовариства. Національні інтереси зумовлюють пріори�
тети і форми міжнародного співробітництва. Україна як
держава, що претендує на самостійний розвиток, процеси
регіональної та національної інтеграції має поєднувати з
захистом внутрішнього ринку, підтримкою вітчизняних то�
варовиробників, "вирощуванням" власних корпорацій, здат�
них успішно конкурувати з транснаціональним капіталом.
Процеси національної самоідентифікації стають основою
ефективного використання глобальної інтеграції в інтере�
сах власного соціально�економічного розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статі є встановлення міри впливу глобаліза�

ційних процесів на стан української економіки, визначення
напрямів найкращого використання можливостей глобалі�
зації та запобігання глобальним загрозам.

УДК 330.1

УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ:

ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ

М. М. Радєва,
к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

Встановлено міру впливу глобалізації на стан української економіки, визначено стратегічні напрями

пристосування української економіки до глобалізаційного процесу з метою використання можливостей

та запобігання глобальним загрозам.

The impact of globalization on the state of Ukrainian economy is established, set the strategic directions for

adaptation of the Ukrainian economy to the globalization process to the opportunities and averting global threats.

Ключові слова: глобалізація, інтеграція, корпорація, криза, трансформація.

РЕЗУЛЬТАТИ
Збалансоване трактування сутності глобалізації вияв�

ляє як її нові можливості, так і викликані нею недоліки, а
наслідки глобалізаційних процесів неоднозначно оцінюють�
ся різними вченими та політиками. Інтенсивність і спрямо�
ваність глобалізаційного впливу та результати глобалізації
суттєво відрізняються у різних країнах, галузях, компаніях
(табл. 1).

Трансформації глобальної економіки визначають спе�
цифічні прояви, глибину і тривалість кризових явищ і при�
чини, що її породжують. Проявом глобалізації є стрімке
поширення кризових явищ у світовій економіці. Глобаліза�
ція економіки, не запобігаючи системним кризам, змінює їх
сутність і поширює негативні явища на все більшу кількість
країн. Джерело проблем полягає в циклічному характері та
загальних закономірностях розвитку глобальної капіталі�
стичної економіки як результату накопичення й перероз�
поділу корпоративного капіталу.

Посилення кризових процесів у глобальній економіці
зумовлено характерними рисами і основними виявами гло�
балізації, що пов'язані з поширенням впливу корпорацій у
світовій економіці. Найвпливовішими з особливостей гло�
балізації є інтернаціоналізація, технологізація, диференці�
ація рівня розвитку країн, посилення монополізації ринку,
розширення торгівлі та її лібералізація, капіталізація, підви�
щення тиску на екологію, посилення процесів злиття і по�
глинань, фінансіалізація, збільшення обороту капіталу, ніве�
лювання національно�державних відмінностей країн, лока�
лізація позитивного ефекту, хронічні і зростаючі дисбалан�
си фінансової системи, поява глобальної людини�працівни�
ка, спільне вирішення глобальних проблем (рис. 1).

Найбільш надійним показником економічного зростан�
ня вважають темп підвищення ВВП, від'ємні значення яко�
го стають ознакою спаду. Зарахування країни до категорії
"розвинута" здійснюється за критеріями "виробництво ВВП"
і "виробництво ВВП на душу населення". Динаміка обсягів
ВВП України у 2000—2008 рр. має позитивну тенденцію
(табл. 2). У 2009 р. спостерігається значний спад ВВП — на
19%, що адекватно процесам кризи у світовій економіці.
Однак, незважаючи на період економічного зростання, Ук�
раїна не досягла обсягів 1990 р., виробляючи у 2008 р. 85,8%
від рівня 1990 р.

Процес глобалізації приводить до появи міжнародних
виробничих ланцюжків ТНК з новою системою міжнарод�
ного розподілу праці. У розвинутих країнах зосереджують�
ся науково�дослідні підприємства, органи маркетингу та
управління, банки та фінансові установи; у країнах, що роз�
виваються — підприємства з найнижчим організаційно�тех�
нологічним рівнем для забезпечення масового виробництва
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стандартизованої продукції [2, с. 68; 5, с. 25]. Міжнародна
спеціалізація країн, посилена процесами інтеграції, стає ще
одним фактором поглиблення диспропорцій розвитку країн.

Україна переважно експортує недорогоцінні метали і
вироби з них (33,7%), мінеральні продукти (13,8%), машини
й устаткування (12,6%), продукти рослинного походження
(7,7%). Найзначнішими статтями експорту є мінеральні про�
дукти (34,8%) і машини й устаткування (13,4%) (табл. 3).

Пріоритет підприємств чорної металургії, нафтогазо�
вого комплексу й імпортерів товарів масового споживання
серед найбільших підприємств України збурює залежність
країни від зовнішнього ринку та підвищує рівень впливу
світової кризи на українську економіку. Країни, що розви�
ваються, у тому числі Україна, не здатні подолати техноло�
гічний відрив від найрозвинутіших країн, і навіть збільшу�
ють його. Такі країни змушені вести цінову конкуренцію,
знижуючи витрати на оплату праці та первинну обробку си�
ровини [2, с. 69].

У 2010 р. Україна поставляла на ринки країн Європи 28%
загального експорту продукції, а на ринки СНД — 48%, з
яких переважну частину (44%) — в Росію (табл. 4). Україна
збільшила обсяги експорту у порівняні з 2007 р. на 30%, об�
сяг експорту у країни СНД збільшився на 50%, одночасно

цей показник для країн Європи практич�
но не змінився.

Процеси злиття і поглинання про�
мислових підприємств стали найпоши�
ренішими явищами глобальної економі�
ки, найбільш характерними для періодів
піднесення як окремих країн, так і світо�
вої економіки. Початок процесів злит�
тя і поглинання у 60�ті роки ХХ ст. по�
в'язують з різними чинниками: випадко�
вим збігом обставин; змінами у віднос�
них цінах, внаслідок, наприклад, регу�
лювання; потребою в захисті від опор�
туністичної поведінки менеджерів; тех�
нологічними чинниками.

За оцінкою Дж. Гелбрейта, на почат�
ку 1970�х років економіка США склада�
лася з двох частин. Половину економі�
ки становила "купка" гігантських корпо�
рацій, керівники яких кількісно гублять�
ся в університетській аудиторії. Інша по�
ловина — 12 млн дрібних фірм плюс не�
врахована кількість нелегальних під�
приємств приватнопідприємницької
економіки [4]. Економічна потужність
корпорацій перевершує економічну силу
окремих держав, у тому числі України.
Наприклад, ВВП України у 2004 р. (68
339 млн дол.) був у 2,6 рази меншим за

річний обсяг найпотужнішої корпорації "Дженерал Мо�
торс" (176 558 млн дол. США) [5, с. 24]. Продажі цієї корпо�
рації за перше півріччя 2011 р. досягли 75567 млн дол., тоді
як ВВП України за аналогічний період дорівнював приблиз�
но 72 млрд дол.

Українські корпорації у кризові процеси ввійшли з дво�
ма грандіозними проблемами: залежність нефінансових
корпорацій від банків на фоні кредитної кризи та значний
рівень зносу фондів. За даними агентства "Експрес�Рей�
тинг", середня частка банківських кредитів у зобов'язаннях
компаній становить 23%, однак немало підприємств 50% зо�
бов'язань фінансують за рахунок банківських кредитів. Се�
редній рівень зносу фондів підприємств становить 45%, на
ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" цей показник дорівнює
85%, на ПАТ "Донбасенерго" — більше ніж 90% [1].

В Україні технологічні зміщення мають виражену рег�
ресивну тенденцію. Стрімка деградація науково�промис�
лового потенціалу країни підтверджує і закріплює на май�
бутнє периферійний статус України. Хаотичне руйнуван�
ня структури української економіки, інтегрованої в еко�
номіку Радянського Союзу, та безсистемна корпоратиза�
ція, призвели цілком прогнозовано до структурної дефор�
мації економіки.

Відмова від структурної, промис�
лової, інвестиційної політики і на�
слідування принципів ультраліберал�
ізму призвела до порушення основних
відтворювальних контурів економіки.
Продовжується розшарування еконо�
міки на прибуткові й активні сектори
та сектори, що деградують. Сфера
обороту капіталу, у якій сконцентро�
вана значна кількість фінансових кор�
порацій, характеризується надпри�
бутками і високою оборотністю капі�
талу. У виробничій сфері експортоо�
рієнтовані корпорації сировинного
сектора зберігають відносну ак�
тивність і рентабельність, тоді як
внутрішні галузі характеризуються
низькою рентабельністю та неплатос�
проможністю. Зростання цін на енер�
гоносії і транспортні послуги посилює
територіальну дезінтеграцію еконо�
міки, порушуючи спеціалізацію й ко�
операцію економіки.

Сировина спеціалізація, низька
оплата праці, незначне фінансування
наукових досліджень, зростання
зовнішніх заборгованостей з відпові�
дною втратою суверенітету в прове�
денні економічної політики за участю
МВФ прирікають країну на нееквіва�

Можливості Виклики 
технологічні, економічні й соціальні 
інновації; 
взаємодія між державами; 
міжнародна координація; 
доступ до передових досягнень 
людства; 
можливості для застосування й 
поширення передових технологій; 
сприяє зниженню витрат та 
підвищенню економічної ефективності 
виробництва; 
прискорення розвитку продуктивних 
сил; 
формування нових політичних підходів; 
створення потужної ресурсної бази й 
інтелектуального потенціалу; 
створюються умови міжфірмової 
взаємодії та співробітництва; 
забезпечуються можливості 
додаткового переливання капіталів; 
формується міжнародний ринок цінних 
паперів; 
розробляються механізми 
міждержавного регулювання діяльності 
корпорацій. 

посилення диспропорцій у розвитку різних країн світу; 
загострення суперечностей розвитку міжнародних 
відносин;  
зниження ефективності механізмів ринкового 
саморегулювання;  
підвищення нестійкості економіки; 
 ризики спонтанного розвитку негативних явищ; 
уникнення корпораціями державного контролю, 
скорочення ресурсу державного регулювання 
економічних процесів; 
деформації національного відтворювального процесу; 
поширення єдиних стандартів на національні 
культури; 
моральне старіння робочої сили; 
посилення дуалістичного характеру економіки; 
підвищення впливу зовнішніх факторів на розвиток 
держави; 
отримання надприбутків за рахунок підприємств 
сусідніх країн; 
монополізація застосування нових технологій та 
інформації; 
блокування ринків сировини та збуту; 
експансійна цінова політика; 
диктат рівня виробництва товарів та їх видів; 
гальмування процесу передачі технологій.  

Таблиця 1. Можливості й виклики глобальної економіки
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Рис. 1. Системні трансформації глобальної економіки
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лентний обмін і нарощування технологіч�
ного відставання. Пастка сировинної спец�
іалізації означає втрату внутрішніх джерел
і перспектив економічного зростання. Па�
нування підприємств гірничо�металургій�
ного комплексу, їх вагомий внесок у ВВП
України призвів до невтішних наслідків під
час кризи. Окрім прямого впливу на націо�
нальний ВВП, зниження виручки
підприємств ГМК загрожує погіршенням
торговельного балансу, "валютним голо�
дом", нестачею грошей для бюджетних ви�
датків, значним підвищенням рівня безро�
біття.

Кризові процеси дестабілізували соц�
іально�економічне становище Ук�
раїни. Під час кризи втратила
стабільність ситуація на валютно�
му ринку України, національна ва�
люта девальвувала на 40—50%
відносно долара. Зростання спо�
живчих цін становило в 2007 р.
16,6%, у 2008 р. — 22,3%. Рівень за�
реєстрованого безробіття у 2008 р.
досяг 6% населення, що становило
1,4 млн осіб [8].

Криза ліквідності банківської
системи не оминула й Україну, яка
є учасником глобального фінансо�
вого ринку капіталів. За даними
НБУ, на 01.01.2008 р. зобов'язання
банків становили 529 млрд грн. За
даними Асоціації українських
банків, на кінець 2010 р. зобов'язан�
ня банків дорівнювали 804,4 млрд
грн. (чисті активи — 942,1 млрд
грн.), на кінець першого півріччя
2011 р. — 872 млрд грн. (1019,8 млрд
грн.). Характерною рисою стало за�
лучення банками з іноземним капі�
талом коштів від материнських
банків, тобто міжбанківські кредити становили 163,5 млрд
грн.

В економіці України кризові процеси виявилися через
кризу ліквідності, що обмежило доступ до зарубіжних кре�
дитів; кризу в житловому будівництві,
викликану значним скороченням іпо�
течного кредитування банками; зрос�
тання цін на енергоносії, що автоматич�
но призвели до зростання цін на
більшість українських товарів і послуг;
зростання рівня інфляції в Україні, яка
інтегрована у світову економіку. Сис�
темні проблеми української економіки,
такі як безвідповідальність чиновницт�
ва, дотримання індивідуально�кланових
інтересів, технологічна деградація, роб�
лять перспективи України невтішними.
Песимістичним варіантом розвитку
може стати економічна дезінтеграція
регіонів за етнічними і мовними озна�
ками, а оптимістичним — закріплення
вторинного сировинно�допоміжного
статусу для цілісної країни [7].

Тяжкі наслідки кризи для України
посилюються пасткою зовнішньої бор�
гової залежності. Необхідність рест�
руктуризації наявної заборгованості та
одночасно потреба в нових позиках оз�
начають втрату економічної само�
стійності та подальшу відмову від
внутрішніх резервів розвитку.

За даними Виконавчого комітету
СНД, у 2008 р. дефіцит Державного
бюджету України досяг 1,7% ВВП —
11,8 млрд грн. [8]. За оцінками Світово�
го банку, баланс бюджету за 2005�2009
рр. дорівнював відповідно — 2,3%, �
1,3%, �2,0%, �3,1%, �8,7% від ВВП [13].
За даними [14, с. 5], дефіцит зведеного
платіжного балансу склав у 2008 р. 3209
млрд дол. США, порівняно з профіци�

том 9421 млрд дол. у 2007 р. За даними Національного бан�
ку України, дефіцит бюджету у 2010 р. збільшився порівня�
но з попереднім роком на 29,5% та досяг 48,2 млрд грн., що
дорівнює 4,4% ВВП (4,1% у 2009 р.) [10].
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Таблиця 2. Показники розвитку України за роками [3; 12]

Вид продукції 

2009 р. 2010 р. 
Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

тис. дол. 
США % тис. дол. 

США % тис. дол. 
США % тис. дол. 

США % 

Всього 39702883,3 100 45435559,2 100 51430521,6  60739969,3  
У тому числі         
Продукти 
рослинного 
походження 

5034894,2 12,7 1259948,6 2,8 3976325,5 7,7 1563710,4 2,6 

Мінеральні 
продукти 3900091,4 9,8 15695085,5 34,5 6731329,0 13,1 21127916,9 34,8 

Недорогоцінні 
метали і 
вироби з них 

12816758,1 32,3 2676558,8 5,9 17332546,9 33,7 4127967,2 6,8 

Механічне 
обладнання; 
машини та 
механізми, 
eлектрооблад-
нання та їх 
частини 

5014319,1 12,6 6257043,8 13,8 5670416,3 11,0 8166974,9 13,4 

Таблиця 3. Товарна структура зовнішньої торгівлі України

Показник Ринок 2000 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Темп 
зростання 
2010 р. до 

2007 р. 

Експорт 

Разом 14573 9039 11741 9598 11759 1,3 
У т.ч. країни 
СНД 4498 3666 4245 3827 5609 1,5 

Питома вага, % 31 41 36 40 48 1,2 
З них Російська 
Федерація * 3411 3852 3468 5157 1,5 

Питома вага, % - 38 33 36 44 1,2 
Європа * 3154 4176 2936 3298 1,0 
Питома вага, % - 35 36 31 28 0,8 
Азія * 939 1380 1162 1072 1,1
Питома вага, % - 10 11 12 9 0,9

Імпорт 

Разом 13956 4980 6468 5173 5448 1,1 
Країни СНД 8040 800 1058 787 940 1,2 
Питома вага, % 58 16 16 15 17 1,1 
З них Російська 
Федерація * 697 894 659 793 1,13 

Питома вага, % - 14 14 13 12 0,8 
Європа * 2402 3489 2640 2421 1,0 
Питома вага, % - 48 54 51 45 0,9 
Азія * 745 1157 1039 1223 1,6 
Питома вага, % - 15 18 20 22 1,5 

Сальдо 

Разом 617 4059 5273 4425 6311 1,6 
Країни СНД -3542 2866 3187 3040 4669 1,6 
Європа * -335 687 296 877 - 
Азія * 194 223 123 -196 - 

Таблиця 4. Зовнішньоторговельне сальдо України,
млн дол. США [9; 11; 12]

* — немає даних.
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Зовнішній борг України дорівнював 90,8% ВВП [13].
За оцінками [14, с. 5], загальний обсяг державного боргу
України на 31.12.2008 р. становив 130,69 млрд грн., або
16,97 млрд дол. США (13,8% ВВП), у т.ч. зовнішній   86,02
млрд грн., внутрішній — 44,67 млрд грн. Зростання внут�
рішнього боргу на 151% у 2008 р. відбулося за рахунок
збільшення статутних капіталів ВАТ "Державний експор�
тно�імпортний банк" і ВАТ "Державний ощадний банк Ук�
раїни" на суму 17,5°млрд грн. і поповнення Стабілізацій�
ного фонду на суму 5,9 млрд грн. За статистикою Націо�
нального банку України, станом на 31.12.2010 р. держав�
ний та гарантований державою борг становив 432,2 млрд
грн., або 39,5% до ВВП (порівняно з 34,7% — на кінець
2009 р.) [10].

Аналіз розвитку глобалізаційних процесів дає змогу
спрогнозувати тенденції глобалізації:

— подальша локалізація позитивних ефектів глобалі�
зації, перерозподіл якості життя на користь окремих країн
та народів, масова передача негативних наслідків глобалі�
зації (соціальних, культурних, морально�психологічних) у
країни "третього світу";

— зростання ролі країн "ядра", що включає США, Япо�
нію, держави Європи внаслідок локалізації інвестицій, ре�
сурсів, технологій у провідних країнах;

— одночасне посилення глобального і локального ха�
рактеру соціально�економічних процесів;

— зміна світових країн�лідерів через світову кризу;
— посилення процесів транснаціоналізації і капіталі�

зації;
— інтенсифікація розвитку інтелектуальної власності

як основи зростання національного багатства;
— посилення загрози світової стабільності з боку країн

"третього" світу, що "… не виявляють жодного економічно�
го прогресу та нездатні забезпечити навіть на своїй тери�
торії … лад" [6, с. 23];

— посилення релігійної ворожнечі, соціально�етичних
конфліктів;

— концентрація на ринках розвинутих країн, встанов�
лення контролю над прибутковими сферами діяльності
для отримання доходів від володіння монопольною рен�
тою;

— зростання глобальної залежності корпорацій та гли�
бини їхньої інтеграції, скорочення обсягу та зменшення ролі
традиційної форми міжнародної комерційної торгівлі та
посилення товарообміну в межах корпорації. За концепцією
"периферійної економіки" світова торгівля являє собою
модернізовану форму здійснення непротекціоністської пол�
ітики найпотужнішими державами світу, позбавляючи зов�
нішню торгівлю функції головної рушійної сили економіч�
ного зростання;

— тотальна галузева консолідація, ймовірність створен�
ня міжнародних суперкорпорацій шляхом злиття, поглинан�
ня або об'єднання найбільших ТНК світу;

—  поява ряду нових соціально�економічних явищ: без�
фабричне виробництво, інтернаціоналізація, міграція; ство�
рення "глобальної людини�працівника";

— гальмування темпів глобалізаційних процесів внасл�
ідок уповільнення темпів світового економічного зростан�
ня;

— міжнародна спеціалізація країн, поява міжнародних
виробничих ланцюжків ТНК з новою системою міжнарод�
ного розподілу праці;

— переміщення шкідливих виробництв за межі країн�
метрополій;

— збільшення частки наукоємної продукції та зменшен�
ня частки товарів первинної обробки і сировини; структур�
не зміщення світового експорту в бік продукції високотех�
нологічних галузей; фінансування корпораціями комерцій�
них напрямів наукових досліджень;

— глобалізація товарних ринків та розвиток комуніка�
ційних технологій, що дає змогу корпораціям відмовитись
від традиційних постачальників товарів і послуг, відносини
з якими були закріплені спільною власністю;

— створення наддержавних та міждержавних органів
регулювання глобалізаційних процесів, у тому числі для
вирішення важливих глобальних проблем;

— непідконтрольність корпоративного капіталу тра�
диційним інститутам глобального менеджменту, уникнен�
ня корпораціями державного та демократичного контро�
лю; послаблення суверенітету національного уряду через
посягання корпораціями на владу держави для досягнен�
ня мети.

ВИСНОВКИ
Для України прогнозовані позитивні результати глоба�

лізації, пов'язані з отриманням переваг від виробництва та
реалізації інноваційної конкурентоспроможної продукції;
можливостями повнішого використання переваг міжнарод�
ного поділу праці; отриманням допомоги міжнародних
фінансових організацій; виходом на світові ринки конкурен�
тоспроможної наукоємної продукції; використанням досв�
іду економічних трансформацій в інших країнах; застосу�
ванням передових технологій; підвищенням продуктивності,
зниженням витрат виробництва.

Прогнозовані негативні результати глобалізації пов'я�
зані зі статусом України як слаборозвинутої країни з низь�
ким рівнем ВВП на душу населення, що обмежена в свободі
економічних та політичних дій, визнала та законсервувала
своє периферійне місце у світі. Посилюватимуть негативну
дію глобалізації занепад неконкурентоспроможних украї�
нських виробництв і втрата частини національної культу�
ри. "Периферійний зовнішньоекономічний імідж" України
впливає на ефективність міжнародної діяльності українсь�
ких корпорацій.

Процеси регіональної та національної інтеграції краї�
на має поєднувати із захистом внутрішнього ринку, підтрим�
кою вітчизняних товаровиробників, "вирощуванням" влас�
них корпорацій, здатних успішно конкурувати з транснаці�
ональним капіталом. Альтернативою економічної і владної
експансії глобальних іноземних корпорацій мають стати
національні корпорації на основі подальшої регіоналізації,
вибір напряму якої враховуватиме рівень економічного й
інституційного розвитку країни як основний принцип фор�
мування інтеграційного об'єднання; розумне встановлення
цін на енергоносії і важливі сировинні ресурси; тверезе оц�
інювання ролі допомоги з боку розвинутих країн світу та
міжнародних економічних угруповань; остаточне позбав�
лення ілюзій щодо можливостей швидко вирішувати еко�
номічні проблеми та здійснення інституціонального рефор�
мування з урахуванням національної специфіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На шляху до європейської інтеграції України зали�

шається актуальним приведення чинного законодавства
до міжнародних стандартів у галузі державного управ�
ління та проведення реформ в галузях економіки і
фінансів. Потребує удосконалення процес формуван�
ня, виконання бюджету України та методика формуван�
ня і оцінки здійснених бюджетних видатків. Обме�
женість фінансових ресурсів місцевих бюджетів Украї�
ни суттєво впливає на виконання завдань, функцій та по�
вноважень органів влади. Одним із способів вибору оп�
тимальних шляхів використання бюджетних коштів за
умов їх обмеженості є програмно�цільовий метод
(ПЦМ). Важливим з методологічної точки зору для Ук�
раїни є досвід впровадження ПЦМ у США. Історія роз�
витку практики застосування програмно�цільового
бюджетування в США нараховує десятки років. А саме:
в 1949 році комісія Гувера запропонувала формат по�
дання федерального бюджету, який переносив акцент
із витрат державних ресурсів щодо виконання держав�
них функцій на очікуваний результат від здійснення про�
грам або виконання конкретних державних функцій. У
1993 році в США розпочався етап розвитку ПЦМ, який
пов'язаний з Федеральним законом "Про оцінку резуль�
татів діяльності установ" [1]. Закон визначав цілі та спо�
соби досягнення показників ефективності і результатив�
ності у сфері управління державними видатками з ме�
тою підвищення національної безпеки, підвищення рівня
зайнятості населення, оптимального задоволення по�
треб громадян. В більшості штатів також були прийняті
рішення щодо вибору типу програмно�цільового бю�
джетування, розроблені та впроваджені різні системи
цілей і показників.

Досвід впровадження ПЦМ в США, Новій Зеландії,
Європейському Союзі та інших розвинених країнах по�
казав, що існують різні точки зору на визначення сут�
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ності ПЦМ, які і призводять до формування різних си�
стем показників результативності. Узагальнення набу�
того зарубіжного досвіду з урахуванням національних
особливостей і реальних соціально�економічних про�
цесів в Україні забезпечить підвищення результатив�
ності бюджетного процесу в цілому. Особливості пере�
ходу України до ринкової економіки за умов декількох
хвиль кризи спричиняють до необхідності розроблення
систем показників результативності оцінювання бюд�
жетних програм, які давали б змогу відслідковувати тен�
денції розвитку та відхилення кінцевого результату від
очікуваного (планового) в динаміці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Удосконаленням методів складання бюджетів у

цілому та проблемами програмно�цільового методу
займалися такі вітчизняні вчені: Ю. Пасічник, Т. Бабич,
М. Крупка, Ц. Огонь, Т. Кальченко, А. Лучка, О. Гонча�
ренко, Т. Мохієнко, І. Луніна, М. Блажкевич, В. Зайчи�
кова, К. Павлюк, Г. Кучер, З. Перун, І. Чугунов, А. Ки�
риленко, Н. Кульчицький, І. Стефанюк.

Серед зарубіжних вчених програмно�цільовий ме�
тод досліджували: М. Афанасьєв, Ш. Бланкарт, К. Вайс,
Е. Ведунг, Р. Зоді, Е. Лехан, Ю. Немец, А. Премчанд,
Р. Хакет.

За останні роки вітчизняними вченими опубліковано
декілька наукових праць щодо використання програмно�
цільового методу, в яких підкреслена потреба в поглиб�
ленні методології оцінювання бюджетів та бюджетних
програм. Огляд існуючих підходів до складових програм�
но�цільового методу та особливостей застосування да�
ного інструменту бюджетування дозволив виділити на�
ступні його елементи: бюджетні програми, відповідальні
виконавці бюджетних програм, моніторинг, оцінка і аудит
програм та показники результативності бюджетних про�
грам, які дозволяють вимірювати ступінь досягнення по�
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ставлених цілей на початковому
етапі головним розпорядником
бюджетних коштів та безпосереднім
споживачем.

Впровадження програмно�
цільового методу організації бюд�
жетного процесу в Україні регла�
ментується такими правовими акта�
ми, як Бюджетний кодекс України
(Кодекс N 2456�VI (2456�17) від
08.07.2010), Закон України "Про
державні цільові програми" (№
1621�ІV від 18.03.2004), Постанови
КМУ від 31.01.2007 №106 "Про зат�
вердження порядку розробки та
виконання державних цільових
програм", постанови Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007
року №106 "Про затвердження
Порядку розробки та виконання
державних цільових програм", по�
станова Кабінету Міністрів Украї�
ни від 14.09.2002 №538�р "Про
схвалення Концепції застосування
програмно�цільового методу в
бюджетному процесі", накази
Міністерства фінансів України від
14.12.2001 №574 "Про затверджен�
ня Інструкції про статус відповіда�
льних виконавців бюджетних про�
грам та особливостях їх участі в
бюджетному процесі, від 29.12.2002 №1098 "Про пас�
порти бюджетних програм" та інші.

Показники результативності виконання бюджетних
програм можна вважати ключовим елементом програм�
но�цільового бюджетування, оскільки вони є основним
критерієм оцінки їх виконання. Показники результатив�
ності — це кількісні і якісні показники, які характери�
зують результати виконання бюджетної програми,
підтверджуються статистичною, бухгалтерською та
іншою звітністю, дають можливість здійснити оцінку ви�
користання коштів на виконання бюджетної програми
[2]. Їх розробляють згідно поставлених завдань за на�
прямами, які формуються відповідно до визначених
цілей бюджетної програми. В процесі формування бю�
джетної програми необхідно чітко усвідомлювати, яким
чином буде вимірюватися результат її реалізації. По�
казники результативності виступають основою для про�
ведення оцінки програм. Порівнюючи фактичні дані
показників результативності з даними за минулі періо�
ди, можна відслідковувати тенденції розвитку та відхи�
лення від планових показників. Використання такого
інструменту оцінювання програм сприяє відходу від
практики фінансування за принципом утримання бю�
джетних установ. Показники результативності мають
відповідати певним вимогам, що зазначені у так звано�
му "правилі SMART", яке широко застосовується у бю�
джетному процесі ЄС та інших країн. Згідно цього пра�
вила показники результативності мають бути: S —
"specific" (чітко визначені); M — "measurable" (вимірні);
A — "achievable" (досяжні); R — "relevant and realistic"
(значущі і реалістичні); T — "time�bound" (прив'язані за
часом) [3, с.11]. Крім того, показники результативності
бюджетних програм мають бути: законодавчо забезпе�
ченими, чітко визначеними, прозорими, відкритими за
інформацією, а також повинні вірно відображати мету і
пріоритети бюджетних програм.

Наведені в табл. 1 групи показників показують, що
більшість авторів відносить до основних показників ті,
які відображають витрачені ресурси і отриманий резуль�
тат у натуральному вимірі, що є доречним, оскільки
забезпечує простоту розрахунку.

В Україні законодавчо закріплені чотири групи по�
казників виконання бюджетних програм, а саме:

— показники витрат (затрат) — визначають обсяг
та структуру ресурсів, що забезпечують виконання бю�
джетної програми (відображаються лише в абсолютних
показниках). Витрати можуть набувати наступних
форм: грошових, матеріальних, інформаційних чи
людських;

— показники продукту — відображають оцінку об�
сягу наданих послуг чи виконаних робіт, поставлених
цілей чи окремих завдань;

— показники продуктивності (ефективності) — виз�
начають співвідношення наданих послуг чи виконаних
робіт, поставлених цілей чи окремих завдань до обсягу
вхідних ресурсів. Надають змогу встановити зв'язок між
ресурсним забезпеченням та досягнутим результатом;

— показники результативності (якості) — відобра�
жають результат та якість виконаних робіт, наданих
послуг. Ці показники можна вважати звітуючими, ос�
кільки вони відображають соціальну ефективність про�
грам.

У праці Павлюка К.В. додатково до законодавчо зак�
ріплених показників виділено показник економічності.
Економія визначається як однаковий вихід продукту за
найменших витрат. Відносним показником економії є
показник економічності як відношення передбаченої
програмою вартості факторів чи ресурсів до її фактич�
ної величини [4, с.77].

Однак, варто відмітити, що сучасний етап створен�
ня систем показників результативності характеризуєть�
ся різними підходами, їх недостатньою узгодженістю
та недостатнім врахуванням специфіки потреб різних
регіонів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — обгрунтувати можливість кількісно�

го розрахунку показника корисності реальних бюджет�
них програм, що сприятиме формуванню системи по�
казників результативності бюджетних програм місце�
вих бюджетів, яка включатиме індикатори попиту насе�
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з показників результативності бюджетних

програм, які розробляються в рамках програмно�

Автори Показники результативності бюджетних програм 
(згідно позицій різних авторів) 

Рональд Хакет [4, с.72] • показники якості; 
• показники продуктивності; 
• показники ефективності; 
• показники робочого навантаження; 
• показники рентабельності. 

Еверт Ведунг [5, с.290] • показники продуктивності; 
• показники ефективності (витрати-вигоди); 
• показники ефективності (витрати-результа-
тивність). 

Річард Зоді [6, с.77] • показники затрат; 
• показники робочого навантаження; 
• показники продукту; 
• показники продуктивності; 
• показники результативності; 
• показники користі. 

Ю. Немец [7, с.410] • показники ефективності; 
• показники якості; 
• показники економічності; 
• показники результативності; 
• оцінка якості фінансової діяльності. 

К. Павлюк [4, с.76] • показники витрат; 
• показники продукту; 
• показники економічності; 
• показники ефективності; 
• показники якості. 

Міністерство фінансів України «Складання, 
розгляд та затвердження місцевих бюджетів» на 
основі положень Бюджетного кодексу України 
[8, с.141] 

• показники затрат; 
• показники продукту (виходу); 
• показники ефективності; 
• показники результату. 

Таблиця 1. Системи показників результативності бюджетних програм
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цільового методу за кордоном, є функція корисності
цілей, яка дозволяє визначити пріоритетність бюджет�
ної програми.

Суть полягає у виборі цілей та їх "кількості" на
підставі використання функції корисності )(⋅u , яка відоб�
ражає "відношення переваги".  Вважається, що задано
деякий перелік цілей та відповідний вектор цін  p . За�
фіксуємо набір цілей  x . Слід визначити, скільки грошей
потрібно мати регіону, щоб одержати набір цілей не
гірший за набір  x . Відповідь на це питання можна отри�
мати, визначивши функцію корисності.

Функція корисності дозволяє порівнювати, зістав�
ляти корисності різних цілей, що мають бути досягнуті,
як результат виконання бюджетних програм [9, с. 176].
Введемо деякі поняття, які є базовими для подальшого
викладу. Вважатимемо, що перелік економічних благ і
учасників економічної системи для певного регіону виз�
начено. Припускаємо, що кількість цілей скінченна і
дорівнює  L (цілі пронумеровані  Ll ,,2,1 K= ). Кількість
благ, одержаних регіоном, описується вектором

),,( 1 Lxxx K= , де ix  —  i �те благо, що одержане реаліза�
цією  i �тої цілі, та розглядається як точка простору LR ,
який назвемо простором благ.

Наведемо необхідні для подальшого викладу озна�
чення, дотримуючись [10].

Бінарне відношення  ~f  на множині X , яке задоволь�
няє аксіоми рефлексивності, транзитивності, повноти,
називається відношенням переваги на множині наборів
економічних благ X , а пара X та відношення переваги,
називається полем переваг.

Нехай  ( )~, fX  — поле переваг. Функція:
  RXu →:
є функцією корисності, що відображає відношення

переваги  ~f , якщо для всіх Xyx ∈, ,
 )()(~ yuxuyx ≥⇔f .
Функція корисності (індикатор поля переваг) дає

нам числове зображення порядкової структури поля
переваг.

Нехай:
+++ ×⊂ RRT L  (  }0:{ ≥∈=+ xRxR ,  }0:{ >∈=++ xRxR LL ).

Функція LRT +→:ϕ  відображає попит з областю визна�
чення  T , якщо вона неперервна і задовольняє умови:

wwpp =⋅ ),(ϕ  для всіх Twp ∈),( , і  ),(),( wpwp ϕλλϕ =  для
всіх  0>λ ,  ),( wp  таких, що  Twp ∈),(  і  Twp ∈),( λλ .

При цьому  ),( wpϕ  інтерпретується як набір благ,
який може бути одержаний при цінах  p і доході w . Не�
хай: ),( wpϕ  — функція попиту з областю визначення T  і
існує відношення переваги  ~f  таке, що для всіх
 Twp ∈),( ,  ),( wpϕ  — єдиний елемент множини
 { wxpRx L ≤⋅∈ + :  i x  ~f  x′ для всіх x′ таких, що  }wxp ≤′⋅ ,
тоді )(⋅ϕ  — функція попиту споживача.

Як приклад розглянемо економіко�математичну
модель оцінювання корисності бюджетної програми
розвитку первинної медико�санітарної допомоги на за�
садах сімейної медицини, використавши дані програми
розвитку первинної медико�санітарної допомоги на за�
садах сімейної медицини в Жидачівському районі
Львівської області на період 2008—2011 роки.

Як зазначено в програмі, на показники здоров'я на�
селення значною мірою впливають соціально�еко�
номічні чинники, екологія, спосіб життя, а також дос�
тупність та рівень медичної допомоги.

 Поряд з недостатнім та нерегулярним фінансуван�
ням системи охорони здоров'я спостерігається нераці�
ональне використання обмежених бюджетних ресурсів.
Близько 80% усіх коштів витрачається на утримання та
обслуговування високовартісної стаціонарної допомо�
ги і лише 5% — на первинну допомогу, що значно
відрізняє Україну від більшості держав, де питома вага
витрат на стаціонарну допомогу зазвичай становить
близько 50%, а 30% коштів спрямовуються на первинну
медико�санітарну допомогу, яка функціонує на прин�
ципах загальної практики — сімейної медицини. Сімей�
на медицина є однією з сучасних, соціально прийнят�

них та фінансово зберігаючих технологій надання ме�
дичної допомоги. Її впровадження є одним з важливих
напрямів реформування системи охорони здоров'я на�
селення в Україні, орієнтованих на пріоритет економі�
чних методів господарювання, децентралізацію управ�
ління галуззю, посилення економічної самостійності
лікувальних установ. У зв'язку з цим виникла не�
обхідність у формуванні якісно нової схеми надання
первинної медико�санітарної допомоги населенню та
якісно нового спеціаліста — лікаря загальної практи�
ки, або сімейного лікаря, повноваженнями якого було
б вирішення більшості медичних питань одночасно із на�
данням кваліфікованих рекомендацій з питань соціаль�
ної, правової, профілактичної і реабілітаційної допомо�
ги.

Метою програми розвитку первинної медико�сані�
тарної допомоги на засадах сімейної медицини в Жида�
чівському районі Львівської області на період 2008—
2011 роки є:

— підвищення авторитету та соціального статусу
сімейного лікаря, сімейної медсестри;

— підвищення рівня загальної та санітарної куль�
тури, пропоганда санітарно�гігієнічних знань;

— гігієнічне виховання сім'ї, орієнтація членів сім'ї
на звернення до лікаря за найменших змін функцій
організму;

— розвиток матеріально�технічної бази амбула�
торій загальної практики — сімейної медицини (капі�
тальний ремонт, придбання медичної апаратури, авто�
транспорту, оновлення медичного обладнання, інстру�
ментарію, забезпечення ліками);

— удосконалення кадрової роботи (курсова підго�
товка, атестація, участь у семінарах, конференціях);

— зниження захворюваності, зниження рівня за�
гальної смертності, заохочення народжуваності;

— підвищення якості медичної допомоги, неперер�
вної медичної опіки в сім'ях;

— збереження і зміцнення здоров'я населення,
підвищення середньої тривалості і якості життя, про�
довження повноцінного та здорового покоління.

До складу програми включаються:
— потреба в матеріально�технічних, трудових та

інформаційних ресурсах (МТТІ);
— заходи з реалізації програми.
Очікуваними результатами функціонування програ�

ми є:
— забезпечення потреби в МТТІ;
— підвищення рівня розвитку первинної медико�са�

нітарної допомоги;
— покращення матеріально�технічної бази медич�

них закладів району;
— удосконалення організації кадрової роботи;
— забезпечення якості та ефективності діагностич�

но�лікувального процесу;
— покращення здоров'я населення.
Опишемо математичну модель корисності як пара�

метра результативності виконання програми. До пара�
метрів моделі корисності доцільно віднести:

1x  — кількість сумок укладок сімейного лікаря;
2x — кількість автоматизованих робочих місць сімей�

ного лікаря;
3x  — кількість санітарних автомобілів;
4x  — кількість сумок укладок для медсестер;
5x  — кількість комплектів медикаментів для фельд�

шерсько�акушерських пунктів;
6x  — кількість аптечок для надання невідкладної ме�

дичної допомоги в селах;
7x  — кількість центрів первинної медико�санітарної

допомоги;
1p  — вартість однієї сумки укладки сімейного лікаря;
2p  — вартість автоматизованого робочого місця

сімейного лікаря;
3p  — вартість профілактичного огляду однієї людини;
4p  — вартість однієї сумки укладки для медсестри;
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5p  — вартість одного комплекту медика�
ментів для фельдшерсько�акушерського пункту;

6p  — вартість однієї аптечки для надання
невідкладної медичної допомоги в селі;

7p  — вартість центру первинної медико�
санітарної допомоги;

w — дохід, який виділяється на впровадження
сімейної медицини в Жидачівському районі.

Функція корисності  )(* xu  визначається за умо�
ви, що відомі сім функцій попиту:

 ),( wpxi  ( 7,,1K=i ), де ),,( 71 ppp K= .
Для її визначення слід обчислити три

допоміжні функції: грошову міру непря�
мої функції корисності  ),,( wqpμ , (μ  —
скаляр), функцію видатків  )),(,( wqvpe  ( e
— скаляр) та непряму функцію корис�
ності ),( wqv , ( ν  — скаляр).

Для визначення грошової міри непря�
мої функції корисності  ),,( wqpμ  слід розв'язати задачу
Коші (1), (2) для системи диференціальних рівнянь, яка
cформульована у [10, с. 177].

Функція видатків  )),(,( wqvpe  [10, c. 177] визначаєть�
ся як розв'язок подібної задачі.

Непряма функція корисності ),( wqv  задовольняє то�
тожність:

 )),(,(),,( wqvpewqp ≡μ .
Якщо непряма функція корисності знайдена, то, за

умови, що 1=w  функцію корисності, визначимо як
розв'язок задачі сформульованої у [10, c. 182].

Задаємо систему функцій попиту рівняннями:
 

1
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=          ( 7,,1K=i ),

де  0>iα , ( 7,,1K=i ), 
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=∑

=i
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Визначимо параметри  , використавши дані програ�
ми розвитку первинної медико�санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини в Жидачівському районі на
період 2008—2011 років.

Оскільки в цій програмі задані орієнтовні усереднені
значення вартостей обладнання, то параметри   знахо�
димо за формулами:

w
px ii

i =α ( 7,,1K=i ),

де  5,2900=w  тис. грн., а значення ( 
ix ,  ip ) задаються

таблицями 2, 3.
Отже, пряма функція корисності розраховується за

формулою:
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 Для випадку реалізації заданих табл. 2, 3 цілей про�
грами розвитку первинної медико�санітарної допомо�
ги на засадах сімейної медицини в Жидачівському рай�
оні розраховані значення  iα  подані в табл. 4.

Тоді, за формулою (1):
 9309,0

7
0036,0

6
0142,0

5
0033,0

4
0207,0

3
0248,0

2
0025,0

1
* 4235,1)( xxxxxxxxu = .

Міркування щодо набору благ, які розглянуті в при�
кладі, дозволяють знайти функцію корисності для довіль�
ної кількості благ. А саме: якщо кількість благ описується
вектором  ),,( 1 Lxxx K= , де  ix  —  i �те благо, яке одержане
внаслідок реалізації   i �тої цілі, то пряма функція корис�
ності розраховується за формулою:
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ВИСНОВКИ
Структура бюджетних програм дозволяє на підставі

загальної теорії корисності розраховувати функції ко�
рисності споживачів. Це дає можливість розвинути по�
няття "показник корисності бюджетної програми" та
розробити методологію його оцінювання, що дозволить

враховувати економічні й суспільні потреби регіону у
розширеній системі показників результативності бюд�
жетних програм місцевих бюджетів. Очевидно, ко�
ректність застосування теорії корисності до оцінюван�
ня бюджетних програм має бути обгрунтована. Однак
важливо виявити фактори, які слід врахувати та відоб�
разити у змістовній частині відповідних індикаторів си�
стеми показників результативності, щоб подібна теорія
була придатна до оцінювання поведінки великої групи
споживачів. Враховуючи відповідні аналогії в наукових
дослідженнях, можна вважати, що для коректного опи�
су поведінки великих груп споживачів слід використа�
ти складніший математичний апарат. Крім того, на нашу
думку, актуальним є вирішення проблеми розроблення
динамічної системи показників результативності оціню�
вання бюджетних програм, в яку були б включені інди�
катори, що відображають економічні і суспільні потре�
би населення регіону. За умови певної адаптації "показ�
ник корисності" може застосовуватися і для аналізу
процесів бюджетування підприємств, корпорацій,
фінансово�промислових груп тощо.
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1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  
6 6 2 12 118 200 3 

Таблиця 2. Потреба в матеріальноEтехнічних ресурсах

1p  
тис. грн.

2p  
тис. грн.

3p  
тис. грн.

4p  
тис. грн. 

5p  
тис. грн. 

6p  
тис. грн.

7p  
тис. грн.

1,2 12 30 0,8 0,35 0,052 900

Таблиця 3. Вартість одиниці матеріальноEтехнічного ресурсу

1α  2α  3α  4α  5α  6α  7α  ∑
=

7

1j
jα  

0,0025 0,0248 0,0207 0,0033 0,0142 0,0036 0,9309 1 

Таблиця 4. Розраховані значення  iα
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ВСТУП
Показник достатності капіталу — ключовий індикатор

фінансового стану комерційного банку. Саме достатність
капіталу багато в чому визначає міру фінансової стійкості
банку, оскільки є тим елементом ресурсної бази, який покли�
каний покрити ризики, що виникають в діяльності фінансо�
вої установи. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що
чим ширше коло операцій проводить банк, чим більший у ньо�
го обсяг вкладень, тим більших втрат він може зазнати і тим
вище у нього має бути рівень достатності капіталу для забез�
печення стабільності при реалізації відповідних ризиків.

Фінансова криза, що почала розгортатися восени 2008р.,
дуже суттєво вплинула на достатність капіталу банківських
установ: зростання збитків за кредитними портфелями при�
звело до того, що банки втратили значну частину власного
капіталу й фактично виявилися на межі банкрутства. Багато
інвесторів на фінансовому ринку вважають, що банківська
діяльність нині стає ризикованішою внаслідок послаблення
регулювання з боку центральних банків і несприятливої зміни
цін на енергоносії і нерухомість. Такі інвестори вимагають
від банків збільшення рівня капіталізації і неохоче купують
цінні папери або роблять вклади в установи з низьким обся�
гом капіталу [1]. В результаті чого в останні роки кредитні
організації всього світу відчувають все більшу потребу у
збільшенні обсягу капіталу, необхідного для підтримки рос�
ту суми активів і зниження рівня ризику для вкладників.

Очевидно, що дискусії відносно рівня достатності капі�
талу між регулятором і банківським співтовариством відби�
вають антагоністичність їх стосунків. Орган банківського
регулювання і нагляду прагне до підтримки безпеки і стійкості
як окремих банків, так і банківської системи в цілому, не за�
охочуючи високоризикові операції, тоді як кредитні органі�
зації готові йти на високі ризики, чекаючи отримання висо�
ких доходів. У цьому контексті набуває актуальності вирі�
шення проблеми вибору прийомів і методів щодо забезпечен�
ня функціональної достатності ресурсного потенціалу банків
в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми дає змогу
зробити висновок, що розробці цих питань присвячено ба�
гато праць як українських, так і зарубіжних авторів. В Ук�
раїні дослідження проблем формування структури та ефек�
тивного використання ресурсної бази вітчизняних банківсь�
ких установ здійснювали такі провідні вчені, як О. Васюрен�
ко, О. Дзюблюк, О. Заруба, О. Кириченко, А. Мороз, М.
Савлук, А. Ятченко та ін., якими досить грунтовно висвіт�
лено питання механізмів, засобів та інструментів забезпе�
чення достатності капіталу. Серед зарубіжних авторів слід
відзначити Г. Асхауера, Д. Полфремана, Ф. Форда, Дж.
Сінкі, Е. Ріда, Р. Костера, Е. Гілла, Р. Сміта; російських уче�
них — А. Лаврушина, Г. Панову, А. Тавасієва, В. Усоскина,
В. Чаусова та інших.

Але незважаючи на те, що в багатьох наукових роботах
значна увага приділяється проблемі збільшення капіталізації
банківської системи України, невпорядкованим є понятійний

УДК 336.717

Г. О. Панасенко,
к. е. н., доцент, Макіївський економіко8гуманітарний інститут

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДОСТАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО

КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ

СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У статті досліджуються теоретичні основи функціональної достатності банківського капіталу. Ана?

лізуються особливості підтримки та збільшення рівня функціональної достатності в умовах подолання

наслідків світової фінансової кризи. Обгрунтовуються основні завдання процесу забезпечення функціо?

нальної достатності ресурсного потенціалу банку.

The article examines the theoretical foundations of functional sufficiency of bank capital. Analyzes the

characteristics of support and increase the functional adequacy in terms of overcoming consequences of the global

financial crisis. Substantiated, the main task of the process of functional sufficiency of resources of the bank.

Ключові слова: банк, ресурси, достатність, функції, фінансова криза, капітал.
Key words: bank, resources, sufficiency, functions, financial crisis, capital.

апарат, потребують доопрацювання та систематизації кри�
терії та завдання щодо забезпечення функціональної достат�
ності ресурсного потенціалу банків, методичні підходи щодо
оцінки рівня достатності ресурсного потенціалу банку.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета дослідження — дослідження теоретичних основ

та особливостей забезпечення функціональної достатності
банківського капіталу у специфічних умовах національної
економіки, виявлення завдань процесу забезпечення функ�
ціональної достатності ресурсного потенціалу банку .

РЕЗУЛЬТАТИ
Світова фінансова криза поставила перед вітчизняни�

ми банками ряд проблем, таких як: масове вилучення депо�
зитів, зниження довіри до банківської системи, не�
стабільність валютних курсів. Аналізуючи причини кризи,
експерти як одну з основних виділили провали пруденцій�
ного регулювання фінансових посередників [2]. В умовах
поглиблення фінансової глобалізації національні стандар�
ти організації, функціонування і регулювання діяльності
фінансових посередників перестали відповідати сучасним
вимогам. Численні дослідження і практика свідчать про те,
що нинішній рівень капіталу в банківській системі України
є недостатнім для забезпечення стабільного функціонуван�
ня та розвитку банків, а також належного покриття ризиків
банківської діяльності, що істотно обмежує можливості
фінансових установ розширювати асортимент своїх про�
дуктів і послуг для підприємств та населення, спричиняючи
високу вартість ведення банківського бізнесу [3].

На сьогодні беззаперечним є факт, що діяльність украї�
нських банківських установ у майбутньому здій�
нюватиметься у надзвичайно складних умовах, тому одним
із першочергових завдань економічної політики держави є
збереження банківської системи і запобігання банкрутству
банків. В умовах подолання наслідків фінансової кризи ук�
раїнським банкам надзвичайно важко вирішувати питання
формування ресурсної бази, оскільки національна фінан�
сова система ще дуже молода, вона перебуває тільки на по�
чатковому етапі свого розвитку [4]. Сьогодні питання залу�
чення та підтримки достатнього обсягу капіталу є основ�
ною вимогою до вітчизняної банківської системи, оскільки
в міжнародному аспекті високий рівень капіталізації банкі�
вської системи є ознакою стабільності в державі. Для того,
щоб сформулювати шляхи підвищення і підтримки функці�
ональної достатності капіталу банків на необхідному рівні,
необхідно чітко усвідомлювати сутність та економічну при�
роду поняття "функціональна достатність".

Складно організована і структурована діяльність еко�
номічних суб'єктів спочатку формується за принципом не�
обхідності і забезпечується за принципом достатності для
здійснення усіх організаційно необхідних функцій. Таким
чином, спочатку критерієм оцінки роботи економічних
суб'єктів виступає функціональна достатність. Відповідно
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до впроваджуваної в діяльність еконо�
мічних агентів системи управління ри�
зиками, нормативним показникам ефек�
тивності функціонування призначають�
ся певні значення, які дозволяють роби�
ти висновок про виконання агентами
операцій з вірогідністю, не нижче зада�
ної (відповідно до певного ризику). Та�
кий підхід дозволяє визначати доцільну
(функціонально достатню) кількісну і
якісну структуру економічних суб'єктів.
Для того щоб сформулювати уточнене
поняття функціональної достатності
ресурсного потенціалу банку, розгляне�
мо структуру фінансових ресурсів ко�
мерційних банків та напрями їх розмі�
щення і використання (табл. 1). В дано�
му контексті слід згадати висловлюван�
ня Зинкевича Н.В. та Олеванової Е.А.,
які стверджують, що "фінансові компанії (банки) мають спе�
цифічну структуру активів і пасивів, борг для них є не засо�
бом залучення фінансування, а "сировиною". Структура
капіталу фінансових компаній визначається головним чи�
ном регулятивними вимогами до капіталу" [5].

Як свідчать дані табл. 1, основою фінансових ресурсів
комерційного банку є зобов'язання банків. При цьому їх пи�
тома вага має тенденцію до зменшення, що свідчить про
збільшення питомої ваги власного капіталу банків. Цю тен�
денцію можна спостерігати на початку та після світової
фінансової кризи. Так, з 87,2% у 2008 р. питома вага зобов'я�
зань скоротилася до 85,2% на кінець 2011р. Але це поліпшен�
ня структури ресурсного потенціалу банків не знімає про�
блеми їх капіталізації. Тому як нестійкий характер розвитку
економіки, пов'язаний із високим ризиком втрати банківсь�
ких доходів, так і висока інфляція, яка, збільшуючи номіналь�
ну вартість активів і пасивів банку, водночас зменшує реаль�
ну вартість його капіталу, об'єктивно зумовлюють не�
обхідність реалізації заходів зі збільшення рівня капіталізації.

Таким чином, функціональну достатність капіталу мож�
на визначити як процес реалізації банком процедур, пов'яза�
них із вибором ефективних методів щодо формування і вико�
ристання ресурсного потенціалу банку, достатність якого за�
безпечує прибуткову діяльність банківської установи. У свою
чергу, забезпечення функціональної достатності ресурсного
потенціалу банку — це сукупність заходів та створення умов,
які сприяють здійсненню операцій, пов'язаних із процесом
формування і використання ресурсного потенціалу банку, а
також реалізації програм щодо його достатності з метою
підтримки стабільного функціонування банківської установи.

В цілому функціональна достатність банківського капі�
талу передбачає визначення адекватного рівня ресурсної на�
сиченості банківської установи для забезпечення її стабіль�
ного функціонування в реальних економічних умовах. В силу
тенденцій розвитку фінансового ринку та ускладнення умов
функціонування банків реальні вимоги до функціональної
достатності капіталу суттєво зростають не тільки у кількісно�
му, але й якісному аспектах [7]. Все більш важливим стає не
тільки сукупний обсяг ресурсів, але й структура його якіс�
них складових. Основою забезпечення функціональної дос�
татності капіталу у кількісному аспекті для виконання стра�
тегічних завдань банків є аналіз та фактичне відображення у
фінансовій звітності даних щодо очікуваних та неочікуваних
втрат від ризиків у довгостроковій перспективі. Якісний ас�
пект достатності грунтується на вирішенні гострих регуля�
торних, методологічних, організаційних та інформаційних
питань щодо управління банківськими ризиками.

До основних завдань процесу забезпечення функ�
ціональної достатності ресурсного потенціалу банку слід
віднести:

— формування власних ресурсів в обсягах, що забезпе�
чують розвиток банку;

— забезпечення ефективного використання накопиче�
ної частини капіталу банку;

— постійне узгодження обсягів, часових і вартісних ха�
рактеристик пасивних операцій з поточними і прогнозова�
ними активними операціями за допомогою контролю дина�
міки руху депозитних коштів, що найбільшою мірою сприя�
ють забезпеченню відповідної ліквідності балансу;

— підтримання резерву вільних грошей на мінімально�
му рівні;

— використання джерел, що дають змогу мінімізувати
витрати на залучення коштів;

— оптимізацію процентних ставок за депозитами і ощад�
ними вкладами залежно від строків та інших характеристик;

— забезпечення раціонального співвідношення між
джерелами банківських ресурсів та підтримку оптимальної
структури джерел коштів;

— оцінку індикаторів ринкової позиції банківської ус�
танови відносно достатності ресурсного потенціалу;

— аналіз та прогнозування показників функціональної
достатності ресурсного потенціалу банківської установи.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок слід відзначити, що на сьогоднішній

день капітал банківської системи залишається недостатнім
для стабільного її функціонування та розвитку, що, у свою
чергу, гальмує розширення масштабів операцій у реально�
му секторі економіки. Для забезпечення конкурентоспро�
можності банківської системи необхідною умовою повин�
но бути досягнення функціональної достатності ресурсно�
го потенціалу банку, яка визначається на етапах формуван�
ня, управління процесом розміщення та прогнозування ре�
сурсів банківських установ. Підвищення рівня функціональ�
ної достатності капіталу банківської системи дасть змогу
забезпечити приріст активів і збільшити кредитування не�
фінансового сектора, а також посилити роль внутрішніх
механізмів перерозподілу капіталу, що підвищить стійкість
національної фінансової системи, дасть можливість уник�
нути ризиків при виникненні нестабільної фінансово�еко�
номічної ситуації. В цьому випадку при визначенні функці�
ональної достатності ресурсного потенціалу необхідно вра�
ховувати завдання й функції, які вона повинна виконувати
з метою забезпечення фінансової стійкості та конкурентос�
проможності банківської системи.
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Рік 
Власний 
капітал, 
млн грн. 

Питома 
вага, % 

Зобов'язання, 
млн грн. 

Питома 
вага, % 

Усього 
пасивів, 
млн грн. 

Питома 
вага, % 

2000 6 507 17,5 30 622 82,5 37 129 100,0 
2001 7 915 16,6 39 676 83,4 47 591 100,0
2002 9 983 15,6 53 913 84,4 63 896 100,0
2003 12 882 12,9 87 352 87,1 100 234 100,0 
2004 18 421 13,7 115 927 86,3 134 348 100,0 
2005 25 451 11,9 188 427 88,1 213 878 100,0 
2006 42 566 12,5 297 613 87,5 340 179 100,0 
2007 69 578 11,6 529 818 88,4 599 396 100,0 
2008 119263 12,8 806 823 87,2 926 086 100,0 
2009 115 175 13,1 765 127 86,9 880 302 100,0 
2010 137 725 14,6 804 363 85,4 942 088 100,0
01.10.2011 151 866 14,8 877 304 85,2 1 029 170 100,0 

Таблиця 1 Структура ресурсного потенціалу комерційних банків України [6]
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Проблема ефективного розвитку міст є однією з

ключових на нинішньому етапі державного будівницт�
ва в Україні. Сучасні міста, особливо мегаполіси, є ліде�
рами науково�технічного прогресу, ініціаторами змін у
різних сферах суспільного життя: соціальній, еко�
номічній, науковій, політичній та ін. Таким чином, мож�
на стверджувати, що розвиток міст значною мірою виз�
начає ефективність змін, що здійснюються в країні, та
впливає на розвиток держави у цілому. Така тенденція
притаманна не лише Україні, світові процеси глобалі�
зації та регіоналізації призводять до загального зрос�
тання ролі територій, зокрема великих міст, у сучасно�
му розвитку.

Серед міст�лідерів, що успішно застосували та про�
довжують застосовувати на практиці методи стратегіч�
ного управління, можна назвати Мюнхен, Бранденбург,
Дортмунд (Німеччина), Антверпен (Бельгія), Роттердам
(Нідерланди), Бірмінгем (Англія), Барселону (Іспанія),
Лілль (Франція), Оттаву (Канада), переважну більшість
міст США.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Починаючи з кінця 90�х рр., в Україні спостерігаєть�

ся посилення інтересу до дослідження та впроваджен�
ня стратегічного управління місцевим розвитком.
Фахівці у пошуках нових способів реалізації покладе�
них на органи місцевого самоврядування обов'язків
звернулись до досвіду розвинутих країн світу в цій га�
лузі. У працях науковців В. Бабаєва, О. Без'язичного,
Л. Бондаренка, О. Бойко�Бойчука, В. Вакуленка, Н. Вну�
кової, В. Куйбіди, В. Коломійця, В. Корженка, В. Мамо�
нової, А. Поважного, Ю. Шарова та інших досліджу�
ються різні аспекти стратегічного управління терито�
ріальним розвитком.

МЕТА РОБОТИ
Проте, в працях більшості вчених недостатньо ува�

ги приділяється практичному досвіду в галузі стратегі�
чного управління стратегічним розвитком міст. Саме
тому завданнями даного дослідження є узагальнення,
систематизація та адаптація зарубіжного досвіду в га�
лузі стратегічного управління розвитком міста.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливою передумовою, що визначила перехід до
практики стратегічного управління в провідних держа�
вах світу, може, поміж іншим, вважатися децентраліза�
ція процесу підготовки й прийняття управлінських
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рішень щодо соціально�економічного розвитку тери�
торії. Так, у США реалізація принципу делегування по�
вноважень знаходить практичне відображення в кон�
цепції місцевої громади й пов'язана з розробкою стра�
тегій її розвитку, які включають у себе:

— оцінку господарської ємкості й припустимого ан�
тропогенного навантаження на природне середовище
території, яку займає місцева спільнота;

— визначення потреб громади й доступності еконо�
мічних, природних і людських ресурсів для їхнього за�
безпечення;

— удосконалення системи місцевого самоврядуван�
ня й впровадження;

— залучення членів територіальної громади до
прийняття управлінських рішень щодо ключових питань
муніципального розвитку [1, с. 190].

Аналогічна практика притаманна й низці європейсь�
ких країн. У Великобританії одним з головних принципів
територіального розвитку є імператив, згідно з яким
активізація економічної активності більшою мірою за�
безпечується за рахунок локального розвитку, аніж пе�
рерозподілу видів діяльності й ресурсів. Звідси — не�
обхідність наближення процесу формування політики
до місцевих центрів прийняття рішень [2, с. 19—20].

Заслуговує на увагу принцип, який визначає не�
обхідність професіоналізації діяльності зі стратегічно�
го управління й місцевого економічного розвитку. Його
практична апробація здійснюється через створення
структур, в яких сконцентровано висококваліфіковані
кадри, що беруть безпосередню участь в обгрунтуванні
напрямків і механізмів територіального розвитку.

Так, у Канаді функціонують спеціально створені
професійні асоціації спеціалістів з економічного розвит�
ку, члени яких залучаються до участі в діяльності з роз�
витку й диверсифікації місцевої економіки. З метою про�
фесійної підготовки таких спеціалістів більш ніж 30
років тому було створено численні освітні програми, в
тому числі Програму економічного розвитку Універси�
тету Ватерлоо [3, с. 138].

У США на рівні міст існують спеціалізовані комісії
або агенції з економічного розвитку, які відповідають
за підготовку цільових програм, спрямованих на підви�
щення якості життя населення, посилення конкурент�
них позицій території тощо. До переліку основних зав�
дань таких програм можна віднести сприяння розвитку
бізнесу, зростанню обсягів виробництва перспективних
товарів і послуг, створенню робочих місць [4, с. 6—7].

У Франції відповідний принцип реалізовано за ра�
хунок організації міжкомунального співробітництва. З
метою більш ефективного виконання функцій, покла�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19www.economy.in.ua

дених на комуни, вони створюють публічно�правові
міжкомунальні об'єднання, одним із завдань яких стає
розробка проектів у сфері економічного розвитку [5, с.
138]. Прикладом такого об'єднання може слугувати
Міська Спільнота Лілльська Метрополія (Lille Metro�
pole Communaute urbaine), створена законом від 31 груд�
ня 1966 р., яка об'єднує 85 комун з населенням понад 1
млн осіб [6].

Принципове значення для стратегічного управлін�
ня має поняття стейкхолдера — людини або організації,
інтереси яких суттєво пов'язані з відповідним містом і
ресурси яких суттєво впливають на його розвиток. Слід
наголосити, що стейкхолдери представлені не лише
внутрішньокомунальними групами, але й зовнішніми
(відносно конкретної місцевої спільноти) організація�
ми [7, с. 16—24 ].

Урахування думок широкого кола стейкхолдерів —
важливий принцип розробки місцевих стратегій. Чис�
ленні дослідники зазначають, що за умов залучення
стейкхолдерів до процесу формування стратегій на його
початкових стадіях суттєво зростає вірогідність під�
тримки ними ключових проектів місцевого розвитку.
Крім того, принципово важливою є участь стейкхол�
дерів у оцінці сучасного стану зовнішнього середовища
й у виборі реалістичних стратегічних проектів [8, с. 120].

Етап стратегічного управління — стратегічне пла�
нування — слід розглядати і як результат (стратегічний
план як підсумковий документ), і як процес (розробка й
реалізація планів), який забезпечує акумуляцію знань,
новаторських ідей та ініціатив, досягнення суспільної
згоди тощо [1, с. 210].

Враховуючи факт входження міста як підсистеми в
регіональну, національну й світову соціально�еко�
номічні системи, кожна з яких має декілька груп впливу
на міський розвиток, склад стейкхолдерів є досить
різноманітним. Він включає в себе державну й регіональ�
ну владу, приватні підприємства, які розташовані на
відповідній території або розглядають її як ринок збу�
ту, політичні партії, громадські організації тощо. Тому
до основних засад розробки й реалізації стратегій слід
віднести партнерство між громадою, владою та бізне�
сом. Цей принцип знаходить практичне відображення й
у процесі інтеграції стратегій, що розробляються на
кожному рівні влади (місто, регіон, держава).

Привертає увагу сутність підходу, що був уперше
апробований у Нідерландах і знайшов широке розпов�
сюдження в країнах Західної Європи, так званий "підхід
РОМ" (РОМ — голанська абревіатура, що позначає пла�
нування на територіях з особливим статусом) — впро�
вадження системи планування за принципом "знизу�вго�
ру" (від англ. bottom�up). Важливою рисою такого підхо�
ду є залучення до вирішення проблем на основі діалогу
сторін, що представляють різні рівні влади. Головною
ідеєю є те, що сторони досягають вигідних для себе
рішень на основі консенсусу [5]. Не дивлячись на той
факт, що планування територіального розвитку було
ініційовано центральним урядом, останній здійснює
лише загальну координацію й фінансування, у той час
як місцева та регіональна влада реально управляють
відповідними проектами.

Повний цикл підходу РОМ складається з трьох ос�
новних фаз: початкової, фази планування й фази реа�
лізації проекту. На початковій стадії відбувається ви�
явлення проблем, а також намічаються шляхи їх подо�
лання. Обов'язкова умова — згода всіх сторін на участь
у вирішенні проблеми.

Попередня згода дає можливість більш детально
обговорити програму дій, а також визначитись щодо
методів. Початкова фаза закінчується підписанням уго�
ди, яка знаменує початок етапу планування.

Після узгодження плану сторони підписують зак�
лючну угоду, яка разом з іншими угодами формує па�
кет документів, що подаються на затвердження парла�
менту, асамблеї провінції, а також муніципалітету. В

розгляді проекту беруть участь не лише депутати й чи�
новники, але й представники різних цільових груп (від
промисловості, сільського господарства, транспорту
тощо) і громадськості. Після процедури остаточного
погодження проект переходить до заключної фази —
реалізації [5].

Принципово важливим моментом є забезпечення
активної позиції представників місцевої громади, їх без�
посередньої участі в розробці стратегії розвитку міста.
У світовій практиці були апробовані численні інструмен�
ти залучення громадськості до процесу стратегічного
планування:

— опитування жителів з метою визначення сучас�
них цінностей і бачення міста в довгостроковій перспек�
тиві;

— проведення семінарів та круглих столів для обго�
ворення й вивчення реакції на результати проведеного
опитування;

— розробка спеціального інтерактивного веб�сай�
ту для розповсюдження інформації щодо перебігу стра�
тегічного планування й постійного зворотнього зв'язку
з місцевими жителями;

— тематичні дискусії у режимі он�лайн;
— спілкування з мером, членами міської ради в ме�

режі Інтернет;
— загальні презентації стратегії та програм її реа�

лізації тощо.
Досить цікавим є досвід Бірмінгему, де, окрім регу�

лярних опитувань та щорічних досліджень громадської
думки, було створено постійно діючу громадську гру�
пу, до складу якої входить тисяча представників місце�
вої спільноти, обраних за репрезентативною вибіркою.
До основних тем, що виносяться на загальне обговорен�
ня в Бірмінгемі, можна віднести такі:

— загальне сприйняття мешканцями іміджу міста;
— якість та затребуваність муніципальних послуг;
— визначення відсотка населення, що періодично

звертається до міської ради, та того, яким чином це
відбувається;

— пріоритети громадян у бюджетних витратах тощо
[9, с. 98].

Центральне місце в процесі розробки стратегії по�
сідає етап цілевизначення. Загалом цілі верхнього рівня
різних міст мають досить типовий характер. Метою, у
більшості випадків, визначається підвищення якості
життя населення за рахунок економічного зростання.
Різниця у підходах стає очевидною лише при розгляді
конкретних завдань більш низького рівня "дерева цілей".
Крім того, кожне місто формулює свою унікальну місію,
наприклад:

— бути "відкритим містом", міжнародним містом та
містом культури (Амстердам);

— перетворитись на "столицю інформації ЄС" та
"центр транспортних перевезень" (Кельн);

— розвиватись як центр технологічних інновацій
(Манчестер);

— набути статусу європейської метрополії (Лілль)
[8, с. 68].

Відмінності у положенні міст у регіональній та на�
ціональній системах, інші важливі економічні, політичні,
культурні та історичні чинники зумовлюють різно�
манітність стратегій. У той же час існує й перелік не�
змінних складових стратегічних планів: ефективне зас�
тосування передових технологій і знань, покращення
ділового клімату, стимулювання інвестиційної діяль�
ності, формування й розвиток конкурентноспроможних
кластерів, сприяння галузям з високим інноваційним
потенціалом, розвиток інфраструктури міста на інно�
ваційній основі; розвиток туризму, збільшення процен�
ту зайнятості населення; підвищення кваліфікації
кадрів; підтримка малого та середнього бізнесу; стиму�
лювання процесу створення нових підприємств;
внутрішнє регіональне співробітництво; міжнародні
відносини тощо.
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Крім того, в стратегічних планах розвинутих міст
Європи традиційно значне місце посідають університе�
ти, діяльність яких має принципове значення для місце�
вого розвитку [5]. Процеси створення нової інтелекту�
альної власності, її комерціалізація, підготовка кадрів,
залучення молоді набувають особливої актуальності у
світлі проблем організаційного навчання й управління
знаннями. Ще одним продуктивним моментом стратегій
територіального розвитку є активізація взаємодії бізне�
су й університетів (наукові та технічні парки, агенції з
розповсюдження технологій тощо) [1, с. 145].

Слід також наголосити на посиленні зовнішньоеко�
номічного аспекту в плануванні розвитку великих міст.
В основі цього процесу — глобалізація економіки, що
проявляється в інтернаціоналізації економічних
зв'язків. Вона супроводжується високими темпами зро�
стання обсягів іноземних інвестицій, що на порядок ви�
переджають темпи розвитку світової торгівлі. Інвестиції
відіграють ключову роль у трансферті технологій, про�
мисловій реструктуризації, створенні глобальних під�
приємств. Актуалізація зовнішньоекономічного аспек�
ту зумовила застосування інструментарію міжнародно�
го маркетингу при розробці програмних документів те�
риторіального розвитку.

Перехід більшості розвинутих країн до розробки і
реалізації національних стратегій стійкого розвитку
знову загострив проблему збереження високої якості
оточуючого середовища. Введення екологічного компо�
нента в цільову функцію планів соціально�економічно�
го розвитку територій пов'язане з оновленням складу
індикаторів, що використовуються в плануванні та мо�
ніторингу.

Так, у США до показників, які застосовуються в
плануванні й контролі та відображають якість життя
населення, включено: кваліфікацію у віці 19 років, три�
валість здорового життя, будинки, не пристосовані для
проживання, викиди парникових газів, дні із середнім
та високим рівнем забрудненості повітря, чисті річки,
популяції диких птахів, нові будинки, побудовані на
освоєних землях, кількість відходів, що виробляється та
переробляється тощо [10].

Отже, можна зробити висновок, що в більшості міст
застосовуються дві організаційні форми управління
процесами реалізації стратегічних планів.

У першому випадку цю функцію виконує структур�
ний підрозділ муніципалітету, в другому — спеціально
створена організація, заснована на принципах приват�
но�суспільного партнерства. Існує низка переваг такої
організації: по�перше, досягнення цілей місцевого роз�
витку забезпечується не лише за рахунок муніципаль�
ного фінансування, але й завдяки коштам залученим із
бізнес�середовища, домогосподарств тощо; по�друге, її
горизонтальна структура дозволяє швидко приймати
рішення; по�третє, ця організація діє в звичному для
бізнесу діловому середовищі, в межах культури, орієн�
тованої на клієнта [10].

Успішна реалізація стратегічного плану передбачає:
— розробку системи оцінювання розвитку міста;
— розробку системи бюджетування;
— впровадження щорічного моніторингу резуль�

татів досягнення стратегічних цілей;
— забезпечення відповідності між структурою що�

річного звіту муніципалітету та цілями й напрямками
стратегічного розвитку.

До складу основних індикаторів, які використову�
ються в моніторингу розвитку міста, відносять:

— рівень зайнятості;
— кількість новостворених робочих місць;
— умови праці;
— доходи, в тому числі заробітну плату;
— майнову диференціацію;
— збільшення оподаткованої бази;
— утримання на території міста розвинутих ком�

паній та висококваліфікованих кадрів;

— посилення промислової кооперації;
— покращення екологічної ситуації;
— свободу доступу до інформації щодо досліджень

і технологій;
— інвестиції в науково�дослідницьку діяльність;
— кількість дослідницьких центрів;
— патентну діяльність;
— новостворені підприємства;
— кількість товарної продукції й послуг;
— зростаюче імпортозаміщення;
— розвиток рекреаційного та ділового туризму;
— зменшення забруднення води;
— покращення якості грунтових та поверхневих вод;
— збільшення обсягів іноземних інвестицій;
— підвищення доступності медичних послуг;
— фінансування мистецтва й культури;
— оцінку жителів міста, ділових кіл, ЗМІ [11, с. 73—

83].
Таким чином, успішний сталий розвиток міста

може бути забезпечений лише за умови системного
безперервного використання в управлінській практиці
інструментів стратегічного управління та дієвої
співпраці трьох секторів — місцевої громади, влади й
підприємницьких структур. З іншого боку, стратегіч�
не управління як спільна праця громади над визначен�
ням власного кращого майбутнього та його досягнен�
ням ефективно сприяє самоусвідомленню громади та
її згуртуванню.

ВИСНОВОК
Можна зробити висновок, що стратегії місцевого

розвитку розвинених країн світу використовують мето�
дики, розробки, які спонукають до впровадження сис�
тем стратегічного менеджменту у діяльності місцевих
влад, посилення самоврядування, синергії громади та
побудови громадянського суспільства.
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ВСТУП
Трансформація української економіки до ринкових

умов вимагає формування нового механізму функціо�
нування фінансово�кредитних установ, які беруть
участь у залученні зовнішніх та внутрішніх коштів для
кредитування підприємництва. А це потребує розв'язан�
ня питань з організації та управління діяльністю коопе�
ративних кредитних установ, в тому числі кредитних
спілок.

Існування в Україні застарілої правової бази, від�
сутність чітких норм контролю за діяльністю кредиті�
вок, нерозвиненість ринкової інфраструктури призве�
ли до деформації їх природи. У зв'язку з цим винакає
потреба науково обгрунтованих рекомендацій щодо
удосконалення системи кооперативного кредитування
у перспективі.

В Україні проблеми розвитку кредитної кооперації
є маловідомими та недостатньо вивченими. Окремі ас�
пекти цих проблем були частково висвітлені у працях
Ф. Хміля [1], О. Терещенка [2], Л. Молдавана [3], Б. Ілич�
ка [4], А. Поліщука [5], О. Зубатенка [6], Н. Славової
[7], А. Оленчика [8, 9, 15], А. Пожара [11], Г. Терещенка
[12] та інших. Однак, віддаючи належне важливості дос�
ліджень названих учених, зауважимо, що безліч аспектів
даної проблеми залишається недостатньо вирішеними
та потребує подальшого опрацювання. Поглибленого
аналізу вимагають питання відновлення та ефективно�
го використання потенціалу кредитних кооперативів в
умовах подолання економічної та фінансової кризи, їх
вихід на якісно новий рівень розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є визначення головних проблем

розвитку кредитної кооперації в Україні та розробка
на цій основі практичних рекомендацій щодо удоско�
налення системи кооперативного кредитування у перс�
пективі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі тривалого історичного розвитку в кожній

країні сформувались кредитні кооперативи, що мають
національні особливості, зумовлені відмінностями в со�
ціально�економічних відносинах, законодавстві, мента�
літеті населення. Такі особливості притаманні й для
України. В зв'язку з цим розвиток системи кредитної
кооперації передбачає не копіювання зарубіжного дос�
віду, а його ефективне використання з врахуванням на�
ціональних особливостей. Доцільним може стати вико�
ристання досвіду Австралії та Бразилії в плані зосере�
дження зусиль на виживанні кооперативних систем в
умовах затяжної кризи.
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Для якісного зростання системи кредитної кооперації,
насамперед, необхідне вдосконалення законодавчих норм
щодо визначення кількості та складу членів кредитних
спілок, їх статусу і кола операцій, які вони можуть вико�
нувати. Заслуговує на увагу думка про необхідність прий�
няття Кооперативного кодексу України [1].

Згідно чинного законодавства України члени кре�
дитної спілки не несуть відповідальності за її зобов'я�
заннями. Гарантією виконання зобов'язань має бути
високий рівень договірної дисципліни, що досягається
при укладанні договорів поруки з усіма членами спілки.
Це забезпечує солідарну відповідальністі перед спілкою
за індивідуально отриманими кредитами [2, с. 17]. По�
ширення діяльності кредитних спілок на всю територію
України ускладнює можливість проведення загальних
зборів, обрання правління, контролюючих органів, спо�
стережної ради на демократичних засадах. Виникає не�
безпека порушення кооперативних принципів діяльності
кредитних спілок. Саме великі кредитівки найбільше
постраждали від кризи. Значною мірою це зумовлюєть�
ся ослабленням взаємної довіри у великих структурах,
де більшість членів не знайома між собою, територіаль�
но розпорошена і не може ефективно впливати на пол�
ітику товариства. Крім того, великі спілки мають значні
обсяги депозитів і на їх вкладників сильніше впливають
коливання валютних курсів, що стимулює неспокій і
вилучення вкладів. Поширеною є думка, згідно якої ре�
альна участь в управлінні можлива в кредитних спілках,
які об'єднують не більше 500 учасників. У багатьох краї�
нах існують обмеження щодо кількості учасників кре�
дитної спілки. Зокрема, Законом Російської Федерації
"Про кредитні споживчі кооперативи громадян" забо�
ронено діяльність кредитних спілок, кількість членів
яких перевищує 2 тис. осіб. Встановлення максималь�
ної чисельності членів кредитівок та скасування всеук�
раїнської ознаки членства в кредитній спілці передба�
чено в законопроекті "Про внесення змін до Закону
України "Про кредитні спілки"". Пропозиції щодо за�
конодавчого обмеження кількісного членства в кредит�
них спілках обгрунтовуються необхідністю підтримки
кооперативних засад діяльності, посилення демократиз�
му в управлінні, запобігання зловживань з боку керів�
ництва за рахунок маніпулювання голосами "мертвих
душ" [3, с. 63; 4]. Водночас ряд дослідників заперечують
доцільність таких обмежень, грунтуючись на відсутності
безпосереднього однозначного зв'язку між кількістю
членів кредитних спілок та ефективністю їх діяльності,
підтвердженням чого є достатньо ефективна робота
багатьох кредитівок, що налічують по 12—15 тис. членів
[5]. Саме по собі обмеження чисельності членів неспро�
можне гарантувати відсутність зловживань. Разом з тим,
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запорукою успішного функціонування кредитних
спілок може бути лише поєднання кооперативних прин�
ципів діяльності з ефективною фінансовою діяльностю.
Таким чином, нарощування обсягів діяльності кредит�
них спілок та чисельності їх членів є умовою і результа�
том їх розвитку. Штучне обмеження сфери функціону�
вання є необгрунтованим і недоцільним. На наш погляд,
перспективи кредитних спілок розширюються завдяки
можливості включення до складу членів юридичних осіб
— малих підприємств та фермерських господарств — і
надання кредитів юридичним особам. Згідно з Законом
України "Про кредитні спілки", склад учасників кредит�
них організацій обмежується з боку юридичних осіб
фермерськими господарствами та приватними підприє�
мствами, що знаходяться у власності членів кредитної
спілки. Ми вважаємо, що дана норма є дещо дискримі�
наційною. В цьому плані викликає інтерес пропозиція
О. Зубатенка щодо надання права кредитним спілкам,
створеним акціонерами акціонерного товариства, кре�
дитувати останні під гарантії акціонерів, які володіють
значним пакетом акцій [6, с. 34]. Це сприятиме розши�
ренню фінансово�матеріальної бази кредитівок та
зміцненню можливостей їх подальшого розвитку.

Розвиток кредитної кооперації в Україні гальмуєть�
ся також затиснутістю діяльності кредитних спілок з
боку законодавства, що не відповідає світовому досві�
ду та потребам практичної діяльності в сучасних умо�
вах. Вузьким місцем є обмеження переліку господарсь�
ких і фінансових операцій, які вправі здійснювати кре�
дитні кооперативи. Водночас збереження ринкових по�
зицій кредитних спілок вимагає врахування якісних змін,
що відбуваються на ринках. Насамперед, це суттєве роз�
ширення спектра послуг та їх доступності для індивіду�
альних клієнтів. У зв'язку з цим актуальним є надання
можливості кредитівкам здійснювати комерційні опе�
рації, що забезпечують фінансування їх основної ста�
тутної діяльності, та розвивати супутні види бізнесу, що
зменшують ризики кредитування. Доцільним є створен�
ня ліберальної і заохочувальної системи моніторингу
дрібних підприємницьких структур, що сприяє їх зрос�
танню та оздоровленню. Актуалізується питання роз�
ширення присутності кредитних спілок на ринку фінан�
сових послуг, надання їм права проводити операції з
цінними паперами. Слід відмітити, що в країнах з роз�
винутою економікою кредитні спілки вкупі з кредитни�
ми та депозитними операціями здійснюють фондові опе�
рації, довірче управління майном, випускають кредитні
картки, проводять перерахунок заробітної плати тощо.

Відсутність у законодавстві чіткого визначення прин�
ципу неприбутковості та недосконалість механізмів кор�
поративного управління зумовлює непрозорість у діяль�
ності кредитних спілок та спричиняє деформацію їх при�
роди, переродження ряду кредитівок в суто бізнесові
структури, які підпорядковують свою діяльність отри�
манню легких та швидких прибутків через спекулятивні
операції, створення фінансових пірамід тощо. Між тим,
діяльність установ системи кредитної кооперації повин�
на бути спрямована на захист інтересів своїх членів та
базуватися на принципах міжнародного кооперативно�
го руху, схвалених Міжнародним кооперативним альян�
сом. Таким чином, існує потреба в більш чіткому законо�
давчому визначенні статусу кредитних спілок. Доцільно
при цьому в законодавчих нормах ввести термін "кредит�
на кооперативна спілка", що дозволить точніше вирази�
ти внутрішні характеристики кредитних спілок, підкрес�
люючи їх націленість на досягнення спільної мети учас�
ників, задоволення потреб членів при їхній рівноправ�
ності та рівному доступі до управління [7].

Напрями переорієнтації кредитних спілок передусім
повинні визначатись їх кооперативною природою.
Діяльність у відповідності до кооперативних принципів
дасть змогу забезпечити більшу мобільність та гнучкість
кредитівок порівняно з банківськими установами. За своєю
природою і призначенням кредитні спілки мали б надава�

ти кредити під менші відсотки, ніж комерційні банки, але в
Україні за своїм фінансовим потенціалом вони поки що
не можуть бути конкурентами банкам. Натомість копію�
вання політики комерційних банків щодо активного роз�
ширення споживчого кредитування в орієнтації на отри�
мання надприбутків спричинили зупинку багатьох спілок
у професійному та технологічному розвитку [8; 9]. Таким
чином, майбутнє за орієнтацією кредитних спілок на про�
екти, які відповідають їх кооперативній природі.

Перспективною практикою кредитних спілок у плані
довгострокового кредитування є іпотечне кредитування.
Важливою при цьому є розробка принципово нових схем
кредитування села. Освоєнню цих схем сприятиме
співпраця з іншими ланками кооперативного сектора в
аграрній сфері: виробничими та обслуговуючими коопе�
ративами, споживчою кооперацією, зокрема участь кре�
дитних спілок як структурних складових агропромисло�
вих формувань, що створені на кооперативній основі.

Кооперативна природа кредитних спілок створює
можливість використання системних переваг. Потреба в
якісному зростанні кредитівок зумовила необхідність їх
об'єднань. В Україні діє 21 обласна асоціація кредитних
спілок, асоціація АР Крим, міст Києва і Севастополя, які
обслуговують місцеві кредитні спілки. Завдяки об'єднан�
ню в складі обласних асоціацій досвідчених кредитних
спілок, які є лідерами на ринку сільського кредитування,
у сільгоспвиробників розширюється доступ до фінансо�
вих ресурсів, що сприяє розвитку села. В Концепції роз�
витку системи кредитної кооперації України ставиться
мета створення трирівневої системи кредитної кооперації
у відповідності до європейських стандартів. Основою су�
часної системи кредитної кооперації мають стати місцеві
асоціації кредитних спілок за умови підтримки їх діяль�
ності на державному рівні. Поряд з розвитком обласних
асоціацій кредитних спілок, необхідне посилення їх
співпраці та координація зусиль щодо ефективного захи�
сту інтересів членів. Об'єднання кредитівок в єдину систе�
му підпорядковане забезпеченню комплесної підтримки
їх ліквідності, гарантування вкладів та поступовий перехід
до внутрішньосистемного контролю і регулювання.
Здійсненню цих завдань покликана сприяти діяльність На�
ціональної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ)
та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС).

У НАКСУ залучено кредитівки з усіх регіонів Украї�
ни, що об'єднують до 1 млн членів та мають активи в сумі,
що перевищує 1 млрд грн. [10]. НАКСУ та створені нею
обслуговуючі організації перетворились в потужну сис�
тему, яка, окрім прямих функцій, забезпечує системну,
організаційну та фінансову інтеграцію спілок�членів. При
цьому стабілізаційна інтеграція забезпечується створен�
ням стабілізаційного фонду, що є обв'язковим для всіх
кредитних спілок. Поточна ліквідність кредитівок підтри�
мується завдяки формуванню центрального резерву
ліквідності за рахунок короткострокової зворотної фінан�
сової допомоги шляхом використання об'єднаних коштів
учасників. Безпроцентне фінансування на зворотній основі
з фонду технічної допомоги спрямоване на зміцнення та
оновлення організаційно�технічної бази.

Системній підтримці та сервісному обслуговуванню
місцевих асоціацій кредитних спілок на національному
рівні сприяє діяльність ВАКС, що виступає асоціацією
асоціацій кредитних спілок, передбачаючи тісну
співпрацю між ними, взаємодоповнення та взаємну
підтримку всеукраїнської та обласних асоціацій кредит�
них спілок. Станом на 1.10.2010 року ВАКС об'єднува�
ла 157 кредитівок з різних областей України. Метою
діяльності цієї організації є взаємодія з державними
органами, представництво інтересів кредитних спілок,
активна участь у вдосконаленні законодавства тощо.
Крім того, ВАКС допомагає кредитним спілкам в обла�
стях, де відсутні обласні асоціації. Загальним лейтмо�
тивом діяльності цього багатофункціонального об'єд�
нання є безумовне та повне дотримання міжнародних
кооперативних принципів та принципу соціальної відпо�
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відальності. Перетворенню ВАКС в асоціацію асоціацій
сприяє затвердження в її статуті положення щодо фор�
мування правління ВАКС з представників членів, які є
учасниками обласних асоціацій кредитних спілок. При�
значення ВАКС як асоціації асоціацій реалізується зав�
дяки укладанню договорів про співпрацю з обласними
асоціаціями. Система взаємовідносин ВАКС з обласни�
ми асоціаціями кредитних спілок передбачає їх тісну
співпрацю та взаємодопомогу.

Останнім часом поширюється ідея формування в Ук�
раїні єдиної саморегулюючої організації кредитних
спілок шляхом надання відповідного статусу одній з існу�
ючих асоціацій. Створення такої організації передбачає
знаходження консенсусу всіх "класичних" кредитних
спілок та організаційну інтеграцію існуючих стабілізац�
ійних операторів ринку кооперативного кредитування.

Розвиток системи кредитної кооперації вимагає
подальшого вдосконалення взаємовідносин кредитних
спілок з існуючими асоціаціями. Свідченням цього є не�
задоволення співпрацею з НАКСУ з боку потужних
кредитних спілок, представники яких звинувачують асо�
ціацію в зумисному блокуванні росту фінансових уста�
нов, застосуванні схем утиску та знищення "небажаних"
членів тощо. Слабким місцем існуючих асоціацій стали
байдужість до проблем одних кредитних спілок та ло�
біювання інтересів інших на основі принципу платності,
зосередження на формуванні бюджету для власного
існування, конкурентна боротьба з іншими асоціаціями
щодо залучення членів тощо. Боротьба за збільшення
членських внесків шкодить кредитним спілкам, збільшу�
ючи їх витрати, не гарантуючи при цьому ефективного
захисту інтересів. У свою чергу, це підриває довіру та
дестабілізує систему кредитної кооперації в цілому.

У процесі діяльності НАКСУ переважно зосереди�
лась на підтримці невеликих кредитних спілок, що по�
родило сумніви стосовно спроможності НАКСУ втіли�
ти в життя нові концептуальні підходи щодо адаптації
системи кредитної кооперації до ринкових умов. На�
слідком вказаних тенденцій стала втрата інтересу кре�
дитівок до участі в асоціації.

Необхідність змін у діяльності асоціацій кредитних
спілок зумовлена тим, що функція надання широкого
кола професійних послуг для кредитівок поступово пе�
реміщається до вузькоспеціалізованих компаній, таких
як Національне колекторське бюро, Міжнародне бюро
кредитних історій, Європейське бюро розвитку бізнесу
та інших. У цих умовах асоціації кредитних спілок мають
переорієнтовуватись на професійний захист інтересів
учасників ринку, законодавчу і просвітницьку діяльність,
міжнародне представництво з метою підвищення їх рей�
тингу та розширення їх міжнародної ресурсної бази.

Неспроможність існуючих асоціацій протистояти
корупційним схемам, невиправданому тиску держрегу�
лятора та спроби втручання в керівництво зумовлюють
створення нових інфраструктурних суб'єктів, що діють
на інших інституційних засадах. В якості таких суб'єктів
можуть виступати громадські об'єднання або органі�
зації. Прикладом нової структури є Всеукраїнське гро�
мадське об'єднання "Український фінансово�кредитний
альянс", заснований на принципах рівноправного член�
ства та активної участі членів у діяльності альянсу. Це
добровільна неприбуткова громадська організація, ме�
тою якої є задоволення спільних інтересів членів. Ро�
бота альянсу спрямована на формування комплексних
підходів до розвитку законодавства, що регулює
діяльність кредитних спілок, запобігання свавіллю та
"адміністративному рейдерству". Фінансовою основою
його діяльності є отримання комісійної винагороди від
послуг, наданих учасникам ринку автосерфінговими
компаніями. Це звільняє кредитівки від сплати членсь�
ких внесків, надає можливість скоротити спеціальні
умови отримання послуг та скорочує витрати.

Для більш повного задоволення потреб своїх членів
та підвищення конкурентоспроможності системи кредит�

но�ощадної кооперації доцільним є розширення участі
кредитних спілок у діяльності інших кредитних інсти�
тутів, створення стратегічних альянсів або укладення
угод про співпрацю з фінансовими посередниками, що
фінансують аграрну сферу, страховими організаціями.

Для розвитку співпраці кредитних спілок зі страхови�
ми компаніями необхідно посилити вигідність такої
співпраці шляхом ліквідації диктату страхових компаній
щодо умов страхування, створення спеціальних страхових
продуктів, здатних зацікавити кредитні спілки. Заслуго�
вує на увагу ідея формування спілки взаємного страхуван�
ня на кооперативних засадах. Робота спілок взаємного
страхування в межах кооперативних систем характерна
для США, Ірландії, Угорщини. Організація такої спілки
створює можливість безпосередньї участі кредитних ко�
оперативів в управлінні страховою спілкою та контролю
за її діяльністю, а також дозволяє отримувати додатко�
вий дохід у вигляді процентів від фінансових операцій.

Активізація системи кредитної кооперації передбачає
також формування допоміжної інфраструктури її розвит�
ку, до складу якої повинні входити бюро кредитних
історій, агенції по роботі з проблемними кредитами, стра�
хові компанії, аудиторські бюро і освітні центри. В плані
розвитку інфраструктури системи кредитної кооперації
доцільне створення регіональних стабілізаційних фондів
з їх об'єднаннями на національному рівні [11; 12, с. 91].
Регіональні стабілізаційниі фонди необхідні для покращен�
ня фінансової допомоги безпосереднім споживачам фінан�
сових послуг. Консолідація обласних фондів на держав�
ному рівні, своєю чергою, покликана сприяти ефективно�
му управлінню ліквідністю кредитних спілок.

У межах системи кредитної кооперації України ство�
рено два стабілізаційні фонди при загальнодержавних
асоціаціях кредитних спілок. Стабілізаційний фонд НА�
КСУ за 5 років надав допомогу 62 кредитним спілкам в
сумі 11 млн грн. Впроваджується Центральний резерв
ліквідності та Фонд технічної допомоги. В результаті
кредитні спілки — члени НАКСУ — мали менше проблем
в період фінансової кризи. Учасниками створеної у 2007
році при ВАКС Кредитної спілки "Програма захисту
вкладів" є 49 кредитівок, які об'єднують 356, 9 тис. осіб.

Підтримка розвитку системи кредитної кооперації
потребує удосконалення системи державного регулюван�
ня діяльності кредитних спілок, формування довгостро�
кової державної політики щодо розвитку національної
системи кредитної кооперації [13]. Існують різні підходи
щодо регулювання діяльності фінансових установ — від
повного саморегулювання до повного державного конт�
ролю. Жорсткий та ефективний державний контроль за
діяльністю кредитівок необхідний для запобігання аван�
тюрних фінансових схем, створення фінансових пірамід,
непрозорих бізнес�проектів тощо. В Україні державне
регулювання ускладнюється відсутністю об'єктивної та
доступної інформації щодо показників діяльності кредит�
них спілок. Разом з тим, недоліки існуючої системи регу�
лювання діяльності кредитівок пов'язані з подекуди не�
правомірним тиском та перевищенням повноважень з боку
держави, професійною некомпетентністю, неефективним
аудитом, штучним ускладненням процесу отримання
ліцензій і, таким чином, обмеженням мікрокредитування
[14]. Державне регулювання має вдосконалюватись не в
плані посилення адміністративного тиску та втручання у
внутрішні справи кредитних спілок, а шляхом переорієн�
тації на коригування та супровід їх діяльності.

Пряма державна підтримка системи кредитної коо�
перації, поряд з удосконаленням законодавства, перед�
бачає надання субсидій та субвенцій кредитним спілкам,
своєчасне впровадження належних інформаційних тех�
нологій та кадрове забезпечення. В свою чергу, вона має
органічно поєднуватись і доповнюватись опосередко�
ваним державним регулюванням через відповідну подат�
кову, грошово�кредитну, цінову політику, підготовку
кадрів, формування відповідної інфраструктури тощо.

Вдосконалення державного регулювання забезпечить
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також створення фонду гарантування вкладів членів кре�
дитних спілок. У березні 2010 року зареєстровано Закон
України "Про гарантування вкладів членів кредитних
спілок" (№ 3265), згідно якого обов'язковою умовою ро�
боти кредитних спілок з депозитами є їх участь у Фонді
гарантування вкладів. За організаційно�правовою формою
і принципами діяльності Фонд гарантування вкладів нічим
не відрізняється від аналогічного фонду, що діє для ко�
мерційних банків. Згідно проекту Закону передбачається
відшкодування коштів вкладникам, включаючи відсотки,
на першому етапі до 5 тис. грн. з наступним підвищенням
суми до рівня середнього розміру вкладу у системі кре�
дитних спілок, який складає 15—20 тис. грн. Для того, щоб
гарантувати повернення середнього депозиту, необхідно
акумулювати кошти в межах системи протягом 5—10 років
[15]. Для вирішення проблеми КМУ рекомендував Націо�
нальному банку надати Фонду гарантування вкладів кре�
дит на термін до 10 років в сумі до 1млрд грн. після прий�
няття закону "Про фонд гарантування вкладів".

Практична реалізація безперервного розвитку та пе�
ретворення з однієї організаційної форми в іншу при
відповідній зміні форми власності передбачає активізацію
процесу створення успішними кредитними спілками коо�
перативних банків. Оскільки завданням кооперативних
банків є підвищення доходів та сприяння підприємницькій
діяльності своїх членів, то цілі кооперативних банків та
кредитних спілок узгоджуються. У зв'язку з цим викли�
кає інтерес варіант побудови системи кредитних спілок в
Україні, яка дозволяє забезпечити взаємодію кредитних
спілок та кооперативних банків на мікро� та макрорівні.

У вітчизняній практиці організація кооперативних
банків ускладнюється відсутністю достатніх коштів у
потенційних учасників та клієнтів. У зв'язку з цим не�
обхідна безпосередня участь держави у формуванні їх
статутного капіталу. Вимоги до пайового капіталу коо�
перативних банків повинні відповідати відповідним ви�
могам до комерційних банків. У подальшому, згідно дос�
віду інших країн, можливим може стати викуп паїв чле�
нами кооперативу або ж їх передача на безповоротних
засадах. У процесі розвитку кооперативного банку шля�
хом емісії акцій та обміну паїв на акції доцільне пере�
творення такого банку у відкрите акціонерне товари�
ство з метою поступової інтеграції у єдину банківську
систему. Кооперативні банки мають отримати доступ до
ресурсів НБУ та інших грошових ринків.

Основою новітньої системи кредитних спілок має ста�
ти реальне та дієве саморегулювання, що базується на іде�
ології побудови трирівневої системи захисту вкладів. При
цьому стратегічним завданням є сприяння побудові потуж�
ної національної системи кредитних спілок, діяльність якої
грунтується на міжнародних кооперативних принципах та
давніх кооперативних традиціях української нації, по�
єднання у діяльності кредитних спілок ринкової ефектив�
ності з справедливістю та соціальною відповідальністю,
дотримання цивілізованих правил поведінки на ринку взає�
много кредитування, забезпечення прозорості діяльності
та поваги до прав членів кредитних спілок.

ВИСНОВКИ
Розвиток системи кредитної кооперації забезпечує

зміцнення фінансової бази дрібного та середнього
бізнесу всіх форм власності, сприяє підвищенню мате�
ріального добробуту та вирішенню соціальних проблем
сільського населення.

 Перспективи розвитку кредитної кооперації визна�
чаються зростанням потреби селян у доступних кредит�
них ресурсах та перевагами кредитних форм кредиту�
вання щодо соціальної спрямованості їх діяльності.
Основними проблемами розвитку кредитних спілок в
Україні є: недостатність фінансових ресурсів через об�
меженість доходів учасників спілок; високий рівень
відсоткових ставок; недостатній рівень знань та по�
інформованості учасників кредитних спілок; відсутність
належної взаємодії з іншими фінансовими структура�

ми. Факторами підвищення ефективності діяльності кре�
дитних спілок у сучасних умовах є: упорядкування нор�
мативної бази їх діяльності; співпраця з державою та
пряма державна підтримка; посилення взаємної
підтримки кредитних спілок різного рівня.

Основними напрямами розвитку кредитних спілок
та посилення їх ролі на ринку фінансових послуг є:

— зміцнення фінансової бази діяльності за рахунок
формування територіальних об'єднань кредитних спілок
на обласному рівні та створення системи взаємної
підтримки спілок;

— координація діяльності кредитних спілок зі стра�
ховими організаціями;

— співпраця з іншими ланками кооперативного сек�
тора в аграрній сфері: виробничими та обслуговуючими
кооперативами, споживчою кооперацією, зокрема участь
кредитних спілок як структурних складових агропромис�
лових формувань, що створені на кооперативній основі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова економіка перебуває у міжкризовому пері�

оді. Наслідки економічної кризи 2008—2009 років досі
суттєво відчувають всі країни, нові тенденції, які про�
слідковуються, досить неоднозначні та не мають стало�
го характеру. На рівні національних економік відбу�
вається адаптація до ситуації, яка склалась, спостеріга�
ються трансформаційні процеси, пов'язані з пошуком
нових методів стабілізації економік.

У цей час набагато гостіріше постає питання корпо�
ративної соціальної відповідальності організацій. У пе�
ріод економічного зростання організації мали кошти та
могли підвищувати соціальні стандарти, впроваджува�
ти і реалізовувати політику корпоративної соціальної
відповідальності організацій. Переорієнтація на еконо�
мію коштів, зниження всіх видів витрат і виплат, пов'я�
заних з персоналом, у період рецесії змінила ситуацію в
сторну суттєвого погіршення.

Протягом останього часу питання побудови корпо�
ративно соціально відповідальних організацій почало
набувати більш широкого діалогу, окрім західних ком�
паній чи компаній із західними інвестиціями, в яких кор�
поративна соціальна відповідальність є частиною по�
літики організації, прийнята та реалізується протягом
не одного десятка років. Економічні реалії, в яких опи�
нились організації, значно загальмували ці процеси. Зріс
тіньовий ринок зайнятості, заробітні плати та виплати
пішли в тінь, їх розмір значно знизився (рівень заробіт�
ньої плати високваліфікованих та вузькоспеціалізова�
них фахівців не зменшився, а подекуди навіть зріс), зріст
рівень безробіття, реальна заробітня палата значно
зменшилась. Збільшився динаміз зовнішнього руху пер�
соналу, який тісно пов'язаний з виконанням організа�
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У статті розглянуті сучасні тенденції впровадження корпоративної соціальної відповідальності в орган?

ізаціях. Виокремлені теоретико?методичні засади, розкрита сутність низки понять, проаналізований
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The article analysis current trends implementation of corporate social responsibility in organization. Outlined

theoretical and methodological principles, essence of a number of concepts, the experience of Western countries.

Stated achievements, directions of development and implementation of CSR in Ukrainian organizations.

ціями свої соціальних зобов'язань перед персоналом та
державою. В ситуації, яка склалась, питання корпара�
тивної соціальної відповідальності стало значним та що�
денним для кожної оргнанізації. Саме дослідженню цьо�
го питання буде присвячена дана стаття.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — вистітлити сучасні тенденції впровад�

ження корпоративної відповідальності в організація;
показати її взаємозв'язок з політикою руху персоналу
організації та окреслити наступні напрями розвитку діа�
логу та подальших дій для побудови корпоративно та
соціально відповідальних організацій.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Незважаючи на значні здобутки теоретичних напра�

цюваннь західних країн, які закріплені законодавчо та
затосовуються на практиці, у вітчизняній науковій спе�
ціалізованій літературі майже намає грунтовних напра�
цювань з даного питання. Не дивлячись на те, що з пи�
тань побудови політики відповідальності організації
перед власними працівниками і почалась побудова сис�
теми соціальних стандарів. Корпоративна соціальна
відповідальність є базовою та основню складовю сис�
теми управління персоналом організації. На державно�
му рівні досі не розроблено та не впроваджено норма�
тивних актів, які повинні регулювати та стимулювати
організації бути корпоративно та соціально відповідаль�
ними, будувати та впроваджувати корпоративну со�
ціально відповідальну політику.

Організації існують в певному середовищі, будучи
частиною суспільства. Тому зобов'язані нести відпові�
дальність у межах суспільства, в якому існують; вико�
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нувати соціальні стандарти прийнятті в державі, які є
обов'язковими до виконання для всіх суб'єктів госпо�
дарювання. При цьому, говорячи про корпоративну соц�
іальну відповідальність, яка виражається у відповідаль�
ності перед суспільсвом, в якому існує оргнаізація, пе�
ред громадою, працівниками організації (внутрішніми
клієнтами), споживачами та партнерами (зовнішніми
клієнтами), навколишнім середовищем у відношенні до
всіх аспектів її діяльності. Копоративна соціальна відпо�
відальність (Corporate Social Responsibility, CSR) — це
сфера діяльності організації, яка пов'язана з вирішен�
ням соціально важливих проблем як у межах самої
організації, так і за її межами, на муніципальному, ре�
гіональному, національному, а іноді навіть глобально�
му рівнях; добросовісна ділова практика, розвиток пер�
соналу організації, охорона здоров'я працівників та без�
печні умови праці, охорона довкілля, використання ре�
сурсозберігаючих технологій, а також розвиток сус�
пільства на мікрорівні, який має на меті як досягнення
найвищих результатів та високого рівня конкурентно�
спроможності, так і забезпечення соціальної злагоди й
суспільного розвитку в цілому. Об'єктами корпоратив�
ної соціальної відповідальності організацій виступають:

— співробітники організації;
— споживачі продукції та послуг;
— співробітники партнерських організацій;
— громадяни, які потребують особливої уваги з боку

суспільства — діти, інваліди, сироти, вагітні жінки, пен�
сіонери, студенти тощо;

— соціальна інфраструктура — житлово�комуналь�
не господарство, транспорт, заклади освіти, охорони здо�
ров'я, науки, культури, спорту, екологічні споруди тощо.

До суб'єктів, які мають забезпечувати корпоратив�
ну соціальну відповідальність організацій, відносяться:

— всі організації, незалежно від форми властності;
— органи державної виконавчої влади та органи

місцевого самоврядування;
— об'єднання роботодавців усіх рівнів;
— профспілки всіх рівнів;
— об'єднання працівників, громадські організації,

спеціалізовані благодійні фонди [1, c. 32].
 Корпоративна соціальна відповідальність органі�

зацій поділяється на дві групи: внутрішню і зовнішню.
До внутрішньої корпоратвної соціальної відповідаль�
ності відносять ділову практику організації відносно
влансого персоналу, все те, що стосується розвитку
людського капіталу на рівні організації, а саме:

— безпеку праці;
— стабільну виплату заробітньої плати та виплат,

забезпечення їх соціально значущого рівня, який є дос�
татнім для утримання сім'ї, дітей, забезпечення гідного
достатку у старості;

— додаткове метичне та соціальне страхування пер�
соналу;

— розвиток персоналу організації через систему
навчання та розвитку, програми підготовки та підвищен�
ня кваліфікації персоналу;

— допомога у критичних ситуаціях (у разі важкого
захворювання працівника чи члена його сім'ї, при не�
щасному випадку тощо);

— розроблення програм, спрямованих на пом'як�
шення та ліквідацію соціальних наслідків під час рест�
руктуризації організації (професійна перепідготовка,
сприяння у працевлаштуванні, здійснення компенсац�
ійних виплат працівникам, які потрапили під скорочен�
ня штатів тощо).

До зовнішньої складової корпоративної соціальної
відповідальності організації відносяться програми, дії
та заходи, які не регулюються чинним законодавством,
а реалізуються на традиціях, які існують у країні, су�
спільстві, організації:

— природоохорона діяльність, яка здійснюється з
ініціативи організації, для зменшення шкідливого впли�
ву її діяльності на довкілля;

— випуск якісної продукції, як відповідальність пе�
ред споживачем товарів та послуг;

— розвиток місцевої громади через її залучення до
різних соціальних програм та акцій;

— підтримка соціально незахищених верств насе�
лення; підтримка материнства і дитинства; забезпечен�
ня та розвиток житлово�комунального господпрства;
об'єктів культурно�історичного та релігійного призна�
чення; участь у благодійних акціях;

— підтримка місцевих культурних, освітніх, спор�
тивних організацій; допомога в ліквідації наслідків сти�
хійного лиха, екологічних та техногенних катостроф.

При цьому методи її реалізації можуть бути різно�
манітні: грошові гранти, благодійні внески та спон�
сорська допомога, соціальний маркетинг, еквівалент�
не фінансування, соціальні інвестиції, делегування
співробітників організації та інші [1, c. 33—34]. Стан
та розвиток саме внутрішньої корпоративної соціаль�
ної відповідальності відображається через внутрішній
(в межах організації) та зовнішній (між організацією
та зовнішнім оточенням) рух персоналу. Оскільки,
стандарти внутрішньої соціальної відповідальності які
існують в організації, свідчать про те, яку внутрішню
політику стосовно власного персоналу проводить
організація, наскільки працівники задоволені умовами
праці в організації, наскільки є можливість навчатисть
та будувати кар'єру в межах організації, відобража�
ють стан соціально�трудових відносин, управління пер�
соналом на рівні організації, нормування і організації
праці, управління продуктивністю праці, системи пла�
нування та оплати праці, програми навчання та розвит�
ку персоналу, програми планування кар'єри. Індика�
торами оцінки на рівні організації відповідно будуть:
показники лояльності та залученності персоналу, се�
редня тривалість роботи одного працівника в органні�
зації, причини звільнення з організації, плинність пер�
соналу, кількість звільнених за власним бажанням,
рівень продуктивності праці, коефіцієнт покриття
внутрішньої потреби в персоналі, коефіцієнт готов�
ності кадрового резерву, співвідношення рівня внутр�
ішнього та зовнішнього руху персоналу. Серед вказа�
них показників чільне місце посідають показники оці�
нки руху персоналу організації, оскільки достатньо
високі корпоративні соціальні стандарти в організації
будуть сприяти більш високому рівню залучення та ло�
яльності персоналу, а також високому рівню внутріш�
нього руху персоналу і, навпаки, низькому рівню зов�
нішнього руху персоналу організації. Це буде свідчи�
ти про задоволеність персоналу умовами праці та со�
ціального захисту створеними організацією, про
сталість колективу, розвиток персоналу в межах
організації та відображати загальний стан системи уп�
равління персоналом організації.

Для цього потрібно будувати продуману як внутрі�
шню, так і зовнішню політику корпоративної соціаль�
ної відповідальності організації, яка буде спрямована,
в першу чергу, на корпоративне соціальне забезпечен�
ня власного персоналу та його розвиток в межах орга�
нізації. Така політика має бути узгоджена з політикою
руху персоналу, сприяти внутрішнньому руху персона�
лу та пом'якшувати вплив від зовнішнього руху. В такій
ситуації показинки оцінки руху персоналу слугувати�
муть одними із індикаторів доцільної та ефективної по�
літики з руху персоналу, яка узгоджена із корпоратив�
ними соціальними стандартами організації та має буду�
ватись на таких принципах:

— прозорість (організації слід бути прозорою у
своїх рішеннях та діях, які впливають на суспільство та
навколишнє середовище);

— етична поведінка (за будь�яких умов організація
повинна поводитись етично);

— повага до інтересів зацікавлених сторін (органі�
зації слід поважати, брати до уваги та відповідати інте�
ресам всіх зацікавлених сторін);
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— повага до верховенства права (організації слід
прийняти, що повага до верховенства права є обов'яз�
ковим);

— повага до міжнародних норм поведінки (органі�
зації слід поважати міжнародні норми поведінки, дот�
римуючись принципу поваги до верховенства права);

— розуміння співучасті (як юридичної, так і неюри�
дичної);

— повага до прав людини (організації слід поважа�
ти права людини та визнавати їх важливість та універ�
сальність) [2, c. 22—27].

Організації слід створювати механізм реалізації
корпоративної соціальної политики, який має бути: ле�
гітимним, доступним, передбачуваним, справедливим,
сумісним з правами, чітким та прозорим, заснованим на
діалозі та посередництві[2, c. 41—42]. Політика корпо�
ративної соціальної відповідальності має бути врова�
джена за наступними напрямами:

— відповідальність перед власним персоналом;
— екологічна відповідальність;
— відповідальність перед споживачами, партнера�

ми, постачальниками, клієнтами та зацікавленими сто�
ронами;

— співпраця з місцевими громадами, органами дер�
жавної та місцевої влади, асоціаціями споживачів, про�
вспілковими об'єднаннями, іншими громадськими орга�
нізаціями для вирішення справ громади [1, c. 34].

Це має відбуватись завдяки діалогу держави, гро�
мадських організацій, профспілок та об'єднань робото�
давців, на основі вироблення та вровадження в практи�
ку постійного соціального діалогу, в якому ключова
роль належить об'єднаням роботодавців. Держава вис�
тупає в ролі посередника, контролера та регулятора
стану даних процесів через створення та впровадження
нормативно�законодавчих актів та регуляторно�конт�
ролюючих інструментів, стимулюючи та забезпечуючи
умови, при яких організації зацікавлені бути корпора�
тивно соціально відповідальними.

Якщо звернутись до практики західних країн, то,
незважаючи на екномічну ситуацію, яка склалась у світі,
коли відбувається значне зниження соціальних виплат,
компанії переходять на режими екномії коштів, ті здо�
бутки, які існують в західних країнах, в рази вищі, ніж в
Україні. Політика, яку проводять сьогодні уряди та
власники/управляючі компніями, призводить до масо�
вих страйків, демонстрацій та зростання рівня назадо�
волення нею серед населення західних країн. Незважа�
ючи навіть на цю ситуацію, на відміну від України, де
питання стоїть в побудові корпоративно та соціально
відповідальних організацій, в західних країнах питання
стоїть в площині, що компанії та організації не можуть
собі дозволити бути соціально та корпоративно без�
відповідальними. Великі компанії переглядають свої
підходи щодо своїх соціальних, етичних зобов'язань по
відношенню як до власного персоналу, так і до зовніш�
нього середовища. Корпоративна відповідальність
організації є її обличям. Поряд з річними звітами про
фінансову діяльність (annual reports), які обов'язково
відкрито публікуються на сайтах компаній, введено в
парктику публікувати нефінсові річні звіти (non financial
reports), які місять в собі корпоративну соціальну по�
літику та соціальні стандарти компаній.

Якщо звернутись до історії, то все починалось із
забезпечення належних умов праці, створених компан�
іями, з розвитком технологій вони були забезпечені,
пізніше акцент змінився, на корпоративну відпові�
дальність по відношеню до зовнішьного та внутрішньо�
го оточення організацій, яка безпосередньо пов'язана з
репутацією компаній, а відтак і її прибутками, викорис�
товуючи корпоративну відповідальність та забезпечу�
ючи соціальні стандарти як конкурентну перевагу. Та�
кий тренд став причиною, що понад двадцять років у
Великій Британії, Америці та Європі, Австралії більша
частина комапній, які в ходять до рейтингу 50 найкра�

щих компаній в своїй країні, щорічно відкрито публіку�
ють такі звіти, що також є дзеркалом для інвесторів,
постачальників, партнерів та кандидатів, які шукають
роботу. Перші звіти фокусувались на умовах праці та
на стані виробничого обладнання, зараз основні акцен�
ти робляться на умовах праці, соціальних стандартах,
екологічних та етичних нормах організацій. Так, 40 з 50
найбільших компаній в Європі щорічно відкрито публі�
кують нефінансові звіти, 22 з 50 у США, 25 з 50 у Ве�
ликій Британії [3, c. 12]. У Австралії 123 комапнії з 200
найбільших [4, с. 2]. Ця кількість змінюється у бік зрос�
тання, середні компанії також активно долучаються до
даної практики. Але, разом з тим, навіть у західних краї�
нах є ще багато питань, які перебувають у дискусії і по�
требують вирішення. Так, зокрема, як поєднати інтере�
си компаній та їх внутрішнього і зовнішнього оточен�
ня? Яка роль держави? Наскільки споживачі готові
змінювати свій силь життя, підтримуючи та вибираючи
соціально і корпоративно відповідальні організації?

Розглядаючи практику західних країн, доцільно та�
кож проаналізувати, що в Україні проводиіться та реа�
лізується в даному напрямі. З 2005 року в Україні функ�
ціонує національна мережа компаній та організацій, які
задекларували свою відданість принципам Глобально�
го договору ООН. Основою Глобального договору є 10
принципів у сферах прав людини, трудових відносин,
навколишнього середовища та протидії корупції, які
становлять своєрідний кодекс етичної корпоративної
поведінки і дотримання яких у своїй діяльності є обо�
в'язковим для учасників. Попри добровільність участі,
вимогою для компаній є надання щорічних звітів про
реалізацію принципів Глобального договору в повсяк�
денній діяльності. За 10 років існування до ініціативи
приєдналися понад 8000 компаній та інших організацій
з більше ніж 130 країн. В Україні місцева мережа Гло�
бального договору існує з 2006 року та об'єднує понад
160 учасників — від великих міжнародних та українсь�
ких компаній до середніх і малих підприємств, а також
неурядових організацій, академічних установ, бізнес�
асоціацій [5]. З 01.11.2010 року введений в дію один із
найбільш довгоочікувальних стандартів останніх років
Стандарт ISO 26000:2010, Керівництво з соціальної
відповідальності, який є керівництвом для всіх органі�
зації, бізнесу і державного сектора в галузі соціальної
відповідальності (SR) [6]. Також впроваджуються в
практику використання нефінансових річних звітів
Global Reporting Initiative (GRI) відповідно до Глобаль�
ного договору ООН (ГД ООН) та GRI — сумісних звіти
відображають загальні питання не фінансової звітності
[7].

На вітчизняних підприємств впровадження міжна�
родних стандарів та нефінасових звітів відбувається в
основному у великих компаніях, зокрема: Група ком�
паній "Воля", компанія "ХХІ век", ДП "Сіменс Україна",
ПАТ "Концерн Галнафтогаз", Група компаній "НІКО",
ТОВ "Метро Кеш анд Кері Україна", ВАТ "Кредитпром�
банк", ЗАТ "Оболонь", ВАТ "Державний експортно�
імпортний банк України", ІП "Кока�Кола Беверіджиз
Україні Лімітед", ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент",
ТОВ "Майкрософт Україна", Корпорація "Артеріум",
ЗАТ "Київстар Дж. Ес. Ем.", АТ КБ "Надра", ТОВ "Дон�
баська паливо�енергетична компанія", Група компаній
"Фокстрот" [8, c. 63].

Вартим уваги є звіт ООН щодо стану розвитку кор�
поративної соціальної відповідальності оргнізацій в
Україні [7], в якому зазначені, які позитивні поступи вже
здійсненні, та проблемні моменти, з якими потрібно ще
працювати. Враховуючи те, що практика західних країн
налічує кілька десятків років по створенню щорічних
нефінансових звітів, проте на міжнародному рівні єди�
них стандартів поки не існує. Відбувається дискусія та
розробка системи показників оцінки, які зможуть охо�
пити та оцінити всі аспекти корпоративної соціальної
відповідальності (внутрішньої та зовнішньої). Відтак, ук�
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раїнська практика теж поки що не усвідомлює та не
охоплює всі її аспекти. У квітні�травні 2010 року за
ініціативою ООН була проведена оцінка загального ста�
ну справ щодо корпоративної соціальної відповідаль�
ності оргніазацій в Україні та проведена оцінка не фінан�
сових звітів які готують вітчизняні організації. Було
відмічено настпупне: число нематеріальних факторів
зростає: умови праці, розвиток людського капіталу, за�
хист навколишнього середовища, благодійність, спри�
яння розвитку місцевих громад. Проте тільки одиниці
торкнулись тем, таких як боротьба з корупцією та
бідністю, відповідальність за продукцію, впроваджен�
ня інновацій [7].

У процесі, коли на міжнародному рівні йде дискусія
та напрацювання практики, втому числі і створення си�
стеми розшириних показників оцінки, які будуть охоп�
лювати всі аспекти корпоратвної соціальної відпові�
дальності важливим є, те щоб Україна теж активно до�
лучалась до даного процесу. Як на науково�теоретич�
ному рівні, так і впроваджуючи в практику на підприєм�
ствах різних форм властності та розмірів.

Проведення корпоративно соціально відповідальної
політики та впровадження в практику підготовку не�
фінансових річних звітів, приносить значні переваги для
організацій:

— ріст лояльності як внутрішніх (персонал органі�
зації), так і зовнішніх (споживачі, партнери, постачаль�
ники) клієнтів;

— зниження виробничих та управлінських витрат;
— зниження ризиків;
— сприяння розвитку бренда роботодавця (мож�

ливість залучення кращого професійного рівня персо�
налу);

— цінність для акціонерів та інвесторів;
— розширення та утвердженням репутації;
— розвиток бренду організації;
— зменшення регуляторного впливу зі сторони кон�

тролюючих органів;
— стабільність та надійність діяльності;
— покращення ефективності процесів;
— підвищення мотивації та продуктивності праців�

ників;
— зростання вартості нематеріальних активів.
 Отже, фундаментом системи управління персона�

лом є корпоративна соціальна відповідальність органі�
зації. Без розробки, впровадження та дотримання ви�
соких соціально�трудових стандартів не є можливим
побудова системного та ефективного управління пер�
соналом в організаціях. Система управління персоналом
організації в такому випадку не може бути сильною та
цілісною, відбувається її деформація та зміна акцентів
в певні функції управління персоналом, неможливою за
таких умов є і комплексна робота з персоналом. Важ�
ливим є те, що на рівні органіазації впровадження сис�
теми корпоратвної соціальної відповідальності має
відбуватись в декілька етапів: запровадження соціаль�
них паспортів організації, проведення обов'язкового
соціального аудиту організації, щорічне оприлюдення
річних не фінансових звітів оргназації. Система корпо�
ративної соціальної відповідальності має також в собі
містити взаємопов'язаний і узгоджений механізм фун�
кціонування різних видів угод і колективних договорів,
які забезпечують взяті на себе гарантії зі сторони орган�
ізації. При цьому не має відбуватись підміни понять,
коли організації, не забезпечивши соціальні стандарти,
впроваджують та рекламують програми з корпоратив�
ної соціальної відповідальності чи зводять всі соціальні
програми тільки до благодійних проектів. У ситуації, яка
склалась в Україні, коли значна частина ринку праці
знаходиться в тіні, першочерговим є забезпечення, офі�
ційного оформлення працівників та офіційні виплати
заробітньої плати, створення належних умов праці, за�
безпечення законодавчо встановлених соціальних га�
рантій, створення умов для дотримання організаціями

екологічних норм, підвищення корпоративної етики,
відкритість організацій — як обов'язкова умова їх діяль�
ності. В умавах, коли незначний відсоток від загалу
впроваджує корпоративну соціальну відповідальність,
а основна частина організацій взагалі їх ігнорує, відбу�
ваєтся значний дисбаланс та викривлення реальної си�
туації. Інстурументом аналізу та контролю даної ситу�
ації може стати використання системи показинків оці�
нки руху персоналу організації та впровадження їх в
щорічні нефінансові звіти як індикаторів загального ста�
ну управління персоналом та організацією в цілому.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного аналізу можна зробити

наступні висновки: на сьогоднішній день питання кор�
поратвної соціальної відповідальності організацій пе�
ребуває в розробці, проводяться наукові та соціологічні
дослідження, з метою визначення тенденцій та практич�
них напрацювань інструмантів; відбувається удоскона�
лення зв'язків співпраці між всіма суб'єктами у форматі
корпоративного соціального діалогу. Це не простий
шлях, не дивлячись, що більшість західних країн його
вже пройшли, Україні потрібно, на основі вивчення та
аналізу досвіду високорозвинених країн та країн, які
розвиваються, будувати та напрацьовувати власну тео�
рію та практику. Використовуючи формат діалогу, ос�
новою якого має стати узгодження інтересів і відсут�
ність конфлікту між соціально відповідальними робо�
тодавцями, їх економічними інтресеми та інтересами
всіх об'єктів корпоративної соціальної відповідальності
через встановлення прийнятних для вісх учасників со�
ціальних стандартів. Це бути сприяти розвитку та утвер�
дженню громадянського суспільства, корпоратвиного
соціального партнерства, підвищенню якості трудово�
го життя населення, підвищенню корпоративно соціаль�
них стнадартів до західного рівня.
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ВСТУП
Як відомо, у зв'язку з суттєвим погіршенням екологіч�

ної ситуації в останні десятиріччя у світі сформувались і
стрімко розвиваються потреби населення у екологічно без�
печній продукції. Для задоволення цих потреб у багатьох
економічно розвинутих країнах Америки, Європи та Азії
налагоджене виробництво різноманітних екологобезпечних
груп товарів — лікарських препаратів, біологічно активних
добавок, харчових продуктів, виробів текстильної, парфу�
мерно�косметичної та інших галузей промисловості. Це, в
свою чергу, зумовило створення та розвиток у різних краї�
нах окремих сегментів спеціалізованих екоринків названих
груп товарів.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми запровадження екологічних інновацій у сфері

промислового виробництва, у тому числі і виробництва тек�
стильних матеріалів та виробів, у останні десятиріччя зна�
ходяться у полі зору вітчизняних та зарубіжних вчених.
Підтвердженням цьому можуть бути праці таких відомих
вітчизняних та зарубіжних авторів, як: Галик І.С. [15], Груз�
нов И.И. [16], Живетін В.В. [11], Ілляшенко С.М. [2], Кузьм�
іна Т.О. [12], Пахолюк О.В. [14], Прокопенко О.В., Садчен�
ко Е.В. [3], Тіхосова Г.А., Чурсіна Л.А. [12], Grant J. [1], Van
den Bergh J. [5], Janssen J., Christie R.M. [8]. Однак у працях
вищезгаданих авторів, на наш погляд, недостатньо розкриті
проблеми екологізації технологій виробництва, формуван�
ня ассортименту та властивостей сировини для виробницт�
ва екологічно безпечних текстильних матеріалів та виробів.
Одним з напрямів вирішення цих проблем є розробка орган�
ізаційно�економічних механізмів забезпечення вітчизняних
підприємств екологічно безпечною сировиною рослинного
походження та державного регулювання ринку цієї сиро�
вини.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Постійний ріст обсягів виробництва та розширення

асортименту екологобезпечних груп товарів зумовили не�
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обхідність проведення комплексних маркетингових, това�
рознавчих, екологічних і інших досліджень властивостей цих
груп товарів. Як свідчить зарубіжна та вітчизняна практика
виробництва екологобезпечних груп товарів, у формуванні
структури їх асортименту, властивостей і рівня якості та
екологічної безпечності домінуючу роль відіграє обгрунто�
ваний підбір екологобезпечних видів сировини [1—5]. Вра�
ховуючи кризовий стан більшості підгалузей легкої промис�
ловості України, проблема забезпечення вітчизняних тек�
стильних підприємств високоякісною, екологічно безпеч�
ною та доступною за ціною сировиною потребує невідклад�
ного вирішення.

У даній роботі ми обмежимось розглядом економічних
проблем формування вітчизняного ринку екологобезпечних
видів текстильної сировини, що використовується для ви�
робництва текстильних матеріалів і виробів одягового та
інтер'єрного призначення (екотекстилю), акцентуючи при
цьому основну увагу на пошуку нових альтернативних видів
цієї сировини і екологізацію існуючих її видів [6—10]. При
цьому першочергова увага буде приділена тим видам рос�
линної текстильної сировини, яка у світовій практиці отри�
мала найбільш широке застосування для виробництва еко�
текстилю.

Метою даної статті є обгрунтування чинників, що виз�
начають економічну доцільність екологізації основних видів
текстильної сировини для виробництва текстильних мате�
ріалів і виробів одягового та інтер'єрного призначення і
формування на цій основі теоретико�методологічних засад
розвитку вітчизняного ринку екотекстилю та створення
організаційно�економічних механізмів управління цим рин�
ком.

ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглядаючи економічні проблеми екологізації асорти�

менту, властивостей і технології виробництва основних
видів текстильної сировини, буде доцільним, перш за все,
дати коротку характеристику основних напрямів її еколог�
ізації. Враховуючи зарубіжний і вітчизняний досвід і резуль�
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тати власних досліджень необхідно, на наш погляд, виділи�
ти три основні блоки питань, що стосуються екологізації
асортименту та властивостей текстильних волокон, барв�
ників і апретів текстильного призначення [4; 7; 8; 10].

1. Як свідчить аналіз ситуації на зарубіжному і віт�
чизняному ринках текстильної сировини, рівень її екологі�
чної безпечності досягається передусім відповідним підбо�
ром її волокнистого складу. Найбільш перспективними для
виробництва екотекстилю виявились натуральні (бавовна,
льон, коноплі, вовна, шовк) і тільки деякі штучні (віскозні,
полінозні, високомодульні віскозні) волокна. Практично
непридатними для екотекстилю виявились синтетичні во�
локна (поліефірні, поліамідні, поліакрилонітрильні та пол�
іолефінові). При цьому, враховуючи відсутність власної ба�
вовни і обмеженість ресурсів на вітчизняному ринку вовни,
найбільш перспективними з економічної і екологічної точ�
ки зору для виробництва екотекстилю виявились лляні во�
локна. Тим більше, що в останні роки розроблені ефективні
способи використання в текстильному виробництві корот�
коволокнистого лляного волокна, включаючи також мово�
льон і котонін [11; 12]. Лляні волокна, на відміну від інших
природних волокон, як відомо, володіють комплексом
цінних гігієнічних і медико�біологічних властивостей. Окрім
цього, в Україні є всі можливості для вирощування необхі�
дної кількості лляного волокна, розроблені і впроваджені в
практику прогресивні технології його текстильної перероб�
ки. Додаткові витрати при виготовленні екологобезпечної
пряжі із застосуванням короткого лляного волокна можуть
бути пов'язані з механічною (мовольоном) чи фізико�
хімічною та біологічною (котоніном) модифікацією. При
цьому льон може використовуватись самостійно (при виго�
товленні чистолляної пряжі) або в суміші з іншими волок�
нами (бавовною, вовною, віскозними та іншими волокнами),
що дозволяє суттєво розширити та збагатити асортимент
екологобезпечних білизняних, одягових, інтер'єрних і інших
тканин та знизити собівартість їх виробництва [12].

2. Окрім текстильних волокон, у формуванні асортимен�
ту і властивостей екотекстилю суттєву роль відіграють та�
кож барвники текстильного призначення. Тому доцільно
зупинитись на деяких економічних, екологічних і технолог�
ічних аспектах формування асортименту і властивостей на�
званих барвників, акцентуючи першочергову увагу на по�
шуку найбільш економічно та екологічно перспективних їх
видів, екологізації сировини та технології для їх виробниц�
тва [4; 8; 10; 13]. Так, наприклад, при аналізі сучасного асор�
тименту і властивостей синтетичних барвників текстильно�
го призначення, які широко застосовуються у різних підга�
лузях вітчизняного текстильного виробництва, були вияв�
лені такі їх основні недоліки [13]:

— існуючі технології виробництва та застосування син�
тетичних барвників, пов'язані не тільки з великими витра�
тами води і тепла, значними забрудненнями стічних вод і
атмосфери, але й використанням дефіцитної сировини для
їх виробництва (нафти, газу, кам'яного вугілля);

— не дивлячись на постійне вдосконалення структури
асортименту та властивостей, екологізації технологій ви�
робництва та застосування, значна частка марок синтетич�
них барвників текстильного призначення характеризуєть�
ся ще високою токсичністю (особливо це стосується класу
азобарвників та їх відновлювальних форм);

— завдяки порівняно невисокій екологічності і якості ок�
ремих марок синтетичних барвників вони виявились малопри�
датними для оздоблення екологобезпечних видів текстильних
матеріалів і виробів одягового та інтер'єрного призначення.

Тому невипадково у всьому світі в останні роки чітко
намітилась тенденція часткової заміни синтетичних барв�
ників рослинними і їх застосування в малотоннажному тек�
стильному виробництві та художніх промислах. До суттє�
вих переваг рослинних барвників над синтетичними, як по�
казали наші дослідження [4; 10; 13], можна віднести:

— великі запаси щорічно відновлюваних рослинних бар�
вників текстильного призначення (особливо в зоні Карпат),
які практично не використовуються;

— можливість заготівлі рослинних барвників із відходів
окремих галузей промисловості (харчової, деревообробної,
меблевої, парфумерно�косметичної та інших);

— можливості культивованого вирощування найбільш
цінних видів рослинних барвників у сфері сільського госпо�
дарства, як це прийнято у багатьох економічно розвинутих
країнах;

— на відміну від синтетичних барвників, рослинні барв�
ники є екологічно безпечними, вони характеризуються та�

кож екологобезпечною технологією виробництва та засто�
сування багатьох їх видів, гарантують отримання більш
світлостійких забарвлень, що дозволяє їх використовувати
для фарбування одягових і декоративних текстильних ма�
теріалів і виробів довгострокового користування.

Нами вивчена можливість використання в малотоннаж�
ному текстильному виробництві, художніх промислах і в
майстернях художників�прикладників більше 60�ти видів
рослин�барвників та вибрані серед них найбільш економіч�
но, екологічно і технологічно виправдані види, для яких були
розроблені та апробовані рецептурно�технологічні режими
фарбування текстильних матеріалів із лляних, бавовняних,
віскозних, вовняних, шовкових і капронових волокон. Окрім
цього, запропоновано теоретико�методологічні засади фор�
мування вітчизняного ринку екологобезпечної рослинної
текстильної сировини та екотекстилю на її основі [4; 9; 10].

3. Окрім вибору екологобезпечних видів рослинних во�
локон і барвників, рівень екологічної безпечності екотек�
стилю значною мірою залежить від обгрунтованого підбо�
ру різноманітних екологобезпечних препаратів, які засто�
совуються для спеціальних видів оброблення одягових і інте�
р'єрних текстильних матеріалів і виробів. Так, наприклад,
як показали наші дослідження [14], екологічна безпечність
лляних і бавовняних платтяно�сорочкових тканин може
бути суттєво підвищена в результаті заміни формальдегід�
них обробних препаратів безформальдегідними. Це повною
мірою стосується заміни синтетичних гідрофобізаторів еко�
логобезпечними кремнійорганічними при гідрофобізації
тканин плащового і пальтового призначення [15] та інших
видів обробних препаратів, які застосовуються для вогнет�
ривкої, біостійкої та інших способів оброблення одягових і
інтер'єрних текстильних матеріалів.

Після розгляду перерахованих у пунктах 1—3 питань,
доцільно більш детально конкретизувати основні чинники,
що визначають економічну доцільність виробництва рослин�
ної сировини екотекстильного призначення. Для цього, як
приклад, розглянемо економічні проблеми формування
асортименту і якості двох видів екологобезпечної текстиль�
ної сировини — лляних волокон і рослинних барвників.

По�перше, при виявленні чинників, що визначають еко�
номічну доцільність використання лляного волокна для ви�
робництва екотекстилю, необхідно враховувати:

— багаторічний досвід його вирощування у Північно�
Західних регіонах країни та у необхідних для промислово�
го текстильного виробництва обсягах;

— можливості текстильного лляного виробництва для за�
безпечення екологобезпечною продукцією не тільки потреб
внутрішнього ринку, але й для її експорту на зарубіжні ринки.

Успішному вирішенню цих завдань значною мірою
сприяє розвинутий в нашій країні ринок лляної текстиль�
ної сировини і необхідна для його функціонування інфрас�
труктура. При цьому необхідно підкреслити, що со�
бівартість лляних волокон і виготовленої з них пряжі виз�
начаються наступними чинниками [11; 12]:

— собівартість лляного волокна залежить: від біологіч�
ного виду льону (льон�довгунець і льон�кучерявець), вит�
рат на вирощування, заготівлю та первинне оброблення цих
волокон;

— собівартість лляного котоніну і мовольону залежить:
від їх асортименту та властивостей, особливостей техно�
логій виробництва, будови та властивостей;

— собівартість лляної (змішаної) пряжі залежить: від
виду лляного волокна, вибору способів її прядіння, особ�
ливостей будови та компонентного складу, способів оздоб�
лення, лінійної густини, призначення та інших чинників.

По�друге, при формуванні окремого сегмента віт�
чизняного ринку рослинних барвників текстильного призна�
чення необхідно враховувати наступні економічні чинники
[4; 10]:

— із всієї різноманітності рослин�барвників необхідно
виявити та обгрунтувати економічну, екологічну та техно�
логічну доцільність використання в текстильному вироб�
ництві найбільш перспективних їх видів, оскільки багато
серед них володіють поліфункціональними властивостями і
можуть одночасно застосовуватися в різних галузях про�
мисловості (фармацевтичній, харчовій та інших);

— оскільки рослинні барвники текстильного призначен�
ня відносяться здебільшого до класу кислотно�протравних, для
ефективного їх використання виникає потреба у підборі еко�
номічно вигідних і екологічно безпечних видів протравлювачів;

— економічність використання рослинних барвників в
текстильному виробництві значною мірою залежить від об�
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грунтування основних параметрів рецептурно�технологіч�
них режимів фарбування цими барвниками текстильних
матеріалів різного волокнистого складу;

— виявлено і економічно обгрунтовано пріоритетні сфе�
ри використання рослинних барвників при частковій заміні
ними синтетичних барвників для фарбування текстильних
матеріалів і виробів одягового та інтер'єрного призначення
із вмістом білкових і целюлозних волокон.

Притаманні рослинним барвникам і деякі недоліки, які
обмежують сферу їх використання в текстильному вироб�
ництві. Назвемо тільки ті із них, що обмежують викорис�
тання цих барвників у великотоннажному виробництві, а
саме [10]:

— за широтою колірної гами та яскравістю забарвлень
на текстильних матеріалах рослинні барвники ще поступа�
ються синтетичним;

— застосування багатьох видів рослинних барвників у
різних підгалузях текстильного виробництва вимагає об�
грунтованого підбору екологічно безпечних видів протрав�
лювачів;

— на пофарбованих рослинними барвниками текстиль�
них матеріалах не завжди можна отримати задану (стандар�
тизовану) гаму кольорів, оскільки у складі рослин�барв�
ників, як правило, міститься декілька фарбуючих речовин,
співвідношення між якими часто змінюється в залежності
від зміни кліматичних умов, складу грунтів, географії роз�
міщення та інших чинників, вплив яких важко передбачити.

Тепер перейдемо до аналізу деяких економічних проблем
функціонування вітчизняного ринку рослинної текстильної
сировини, акцентуючи увагу на пошук ефективних шляхів
його подальшого вдосконалення. По�перше, для успішного
розвитку цього ринку, як і інших товарних ринків текстиль�
ної продукції, потрібно впровадити в окремі підгалузі тек�
стильної промисловості ефективні організаційно�економічні
механізми державного регулювання цих ринків. При цьому
першочергова увага повинна бути приділена ринку екотек�
стилю і його окремим сегментам, які в нашій країні тільки
формуються і містять великий невикористаний потенціал.

На думку фахівців текстильного виробництва, основною
причиною затяжної кризи у вітчизняній текстильній промис�
ловості є втрата власної сировинної бази. Це, у свою чергу,
привело не тільки до різкого спаду обсягів виробництва ос�
новних видів текстильних матеріалів і виробів одягового і інте�
р'єрного призначення, а також стратегічної залежності си�
ровинних ресурсів від зарубіжних джерел постачання. Цими
причинами пояснюється і гальмування розвитку вітчизняно�
го ринку екотекстилю. Для розвитку вітчизняного ринку еко�
логобезпечних видів рослинної текстильної сировини і еко�
текстилю потрібна цілеспрямована системна підтримка і дер�
жавне регулювання його розвитку.

Саме ці підходи нами були прийняті за основу при роз�
робленні ефективної моделі формування ринку рослинної
текстильної сировини, включаючи її екологобезпечні види.
У результаті комплексних маркетингових, товарознавчих і
екологічних досліджень даної проблеми на прикладі рос�
линної текстильної сировини були розроблені концепту�
альні та методичні положення, що стосуються принципів
формування та функціонування ринку для такої сировини
та виготовленого на її основі екотекстилю.

У результаті дослідження цих проблем була обгрунто�
вана доцільність розроблення і впровадження в практику
роботи вітчизняного текстильного виробництва ефективних
організаційно�економічних механізмів управління асорти�
ментом, екологічною безпечністю, якістю і конкурентосп�
роможністю основних видів рослинної текстильної сирови�
ни [16]. Це стосується передусім застосування на ринку
рослинної текстильної сировини наступних організаційно�
економічних механізмів:

— механізму державного регулювання розвитком да�
ного ринку і його окремих сегментів (сегмент рослинних
волокон, сегмент рослинних барвників);

— механізму управління етапами життєвого циклу ос�
новних видів рослинної текстильної сировини і отриманої
на її основі готової продукції, включаючи і екотекстиль;

— механізму управління якістю, екологічною безпечні�
стю та конкурентоспроможністю рослинної текстильної
сировини.

ВИСНОВКИ
Виходячи з результатів проведених нами досліджень,

були вивчені та обгрунтовані основні економічні чинники,
що визначають економічну та екологічну доцільність фор�

мування асортименту, властивостей, якості та екологічної
безпечності основних видів рослинної текстильної сирови�
ни і створення на їх основі спеціалізованого сегменту рин�
ку текстильної сировини. Встановлено, що для екологізації
асортименту та властивостей рослинної текстильної сиро�
вини доцільно більш широко використовувати рослинні во�
локна та рослинні барвники. Доведено, що налагодження
стабільного виробництва рослинної текстильної сировини
є передумовою формування вітчизняного ринку екотексти�
лю в Україні. Обгрунтована необхідність впровадження
принципів державного регулювання ринком рослинної тек�
стильної сировини та отриманого на її основі екотекстилю.
Встановлено, що для успішного розвитку ринку рослинної
текстильної сировини в Україні необхідно розробити і впро�
вадити в практику ефективні організаційно�економічні ме�
ханізми управління цим ринком.
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ВСТУП
Економічний розвиток країни і її інтеграція в світову

економіку напряму пов'язані з розвитком транспортної
інфраструктури. На сьогоднішній день, з урахування пост�
ійного росту світового товарообігу, пріоритетним напрямом
розвитку транспортної політики країни стало ефективне
використання вже існуючих транспортних комунікацій за
умови вигідного географічного розташування. Щоб забез�
печити безперебійну роботу глобальних транспортних ар�
терій, країні необхідне створення мультимодальних транс�
портно�логістичних центрів (МТЛЦ) і, в першу чергу, там,
де пересікаються основні транспортні вузли (річкові і
морські порти, з/д транспорт та автомагістралі). Створен�
ня мультимодальних транспортно�логістичних центрів впли�
не на розвиток прилеглих територій, даючи їм особливі
імпульси для інвестиційної привабливості. Відповідно, те�
риторії набудуть підвищеної привабливості для багатьох
видів підприємницької діяльності, збільшиться товарообіг,
податкові платежі до місцевих бюджетів за рахунок розвит�
ку внутрішньої інфраструктури логістичного центру, відбу�
деться поштовх для успішнішого розвитку логістичних опе�
рацій в прилеглих регіонах, збільшиться зайнятість населен�
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ня довколишніх районів і міст, що з часом приведе Україну
до значного підвищення конкурентоспроможності вітчиз�
няного транспорту на міжнародних ринках перевезень.

Для України створення мультимодальних транспортно�
логістичних центрів є новим напрямом розвитку в логістиці,
тому необхідно звернутися до світової практики створення
аналогічних центрів з метою залучення кращого досвіду їх
функціонування в економіку України.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз створення та функціонування

світових логістичних центрів та їх адаптація до умов украї�
нської економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зовсім до недавнього часу в Україні більшість транспор�

тних підприємств виконували лише операції з перевезення
вантажу чи пасажирів, не включаючи в свою діяльність
спектр інших послуг. Це було викликано відсутністю досві�
ду ринкових стосунків та конкуренції. Нові економічні умо�
ви формування ринку транспортних послуг, створення і
посилення конкуренції між транспортними підприємства�
ми України на міжнародному ринку перевезень вантажів
передбачають активне вивчення досвіду функціонування
транспорту країн з ринковою економікою для самовдоско�
налення і задоволення всіх потреб клієнтів.

На сьогоднішній день, при існуючій міжнародній кон�
куренції, дуже складно знайти країну, яка б не брала участь
в глобальних процесах, що генеруються в єдиному світово�
му просторі. Так, останні тенденції розвитку світової еко�
номіки вказують на те, що ці процеси відбуваються з найб�
ільшою швидкістю саме в транспортному секторі економі�
ки [5].

Зарубіжний досвід свідчить, що найбільша економічна
ефективність забезпечується за рахунок комплексного ло�
гістичного обслуговування, при якому транспортно�логі�
стичні центри одночасно надають різноманітні логістичні
послуги. За інших рівних умов логістичні компанії, незалеж�
но від видів та комплексності послуг, що надаються ними,
прагнуть до скорочення витрат, пов'язаних з їх діяльністю.
Це, в свою чергу, дозволяє їм знижувати ціни на послуги і
сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку
транспортно�логістичної діяльності [2].

В умовах глобалізації світової економіки та ринкової
конкуренції одним з вищих пріоритетів у розвитку транс�Рис. 1. Члени Європлатформи
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портної промисловості країни є створення мережі
мультимодальних транспортно�логістичних центрів
(МТЛЦ) нового покоління.

На практиці найбільш яскравим прикладом для
розгляду стану світової транспортно�логістичної
галузі можна звернутися до країн Європи (наприк�
лад, Італія, Франція, Нідерланди, Іспанія, Бельгія,
Болгарія, Румунія, Німеччина та інші) та Азії (Ки�
тай, Японія, Корея, Тайвань та інші) як до регіонів
найбільш інтенсивного обміну товарно�сировинни�
ми потоками.

Європа. Саме в Європі перші проекти в транс�
портно�логістичній сфері були пов'язані з розвит�
ком інфраструктури морських портів за рахунок
створення на їх території транспортно�логістичних
центрів.

Як показують результати дослідження, прове�
деного ООН, розвиток логістичних центрів у про�
відних країнах Європи сприяють додатковому еко�
номічному зростанню. Розширення можливостей
мультимодальних логістичних центрів створюють
передумови для зростання випуску регіональної
продукції, де розташовується ця транспортна
інфраструктура [5].

До створення крупних логістичних центрів у
Європі приступили не так давно — приблизно в
80�х роках ХХ століття. Одним з перших логістич�
них центрів був розташований у Баварії (місто
Інгольштад). Однак необхідно було декілька де�
сятків років, щоб одиничний приклад створення
транспортно�логістичного центру (ТЛЦ) довів
ефективність свого існування. Про це свідчить
$800 млрд обіг європейського ринку транспорт�
но�логістичних послуг, в той час коли обсяг кон�
трактної логістики в Європі оцінюється лише в
$130 млрд щороку. Так, наприклад, діяльність
ТЛЦ приносить економіці Голландії 40% доходів
від транспортного комплексу, Франції 31%,
Німеччині — 25%.

В світовій практиці генерацією логістичних
ідей, методологією проектування логістичних си�
стем, визначенням ефективності логістичного об�
слуговування клієнтів, розробкою концепцій та функцій
логістики, займаються міжнародні логістичні асоціації. Асо�
ціації об'єднують у собі промислові, транспортні, торгові та
наукові організації, фінансові установи, а також просто
підприємців та бізнесменів. Однією з таких асоціацій є
"Європлатформа". Вона була заснована в 1991 році та об�
'єднала в собі різноманітні національні транспортні асоці�
ації в єдині вантажні села [3]. Членами даної організації є
представники 10 країн (рис. 1). З перерахованих країн, лише
Україна приєдналась до Європлатформи з недавніх часів (з
1996 року).

Європлатформа була створена з наступною метою:
1) донести до відома всій Європі про ефективність ство�

рення подібних асоціацій, таких як "Європлатформа";
2) розвивати стосунки між подібними асоціаціями;
3) надавати на найвищому рівні різноманітні транспор�

тно�логістичні послуги;
4) показати на своєму прикладі, що існування мульти�

модальних транспортно�логістичних інфраст�
руктур є більш ефективним, ніж декілька неве�
личких центрів з використанням різних видів
транспорту.

Транспортно�логістичні центри/вантажні
села, відповідно до визначення асоціації "Європ�
латформа", — це певні інфраструктури, котрі
обладнані всіма суспільними засобами, щоб на�
давати комплекс послуг, пов'язаних зі всіма
транспортними діями. Вантажне село — певна
область країни, в межах якої різними операто�
рами ринку надається весь спектр послуг, що ма�
ють відношення до транспортно�логістичного
розповсюдження товарів як для співвітчизників,
так і для міжнародного транзиту.

Основна мета діяльності "Європлатфор�
ми" полягає у впровадженні концепції ство�
рення транспортно�логістичних центрів на
європейському рівні по всьому світу, а також
в розвитку взаємовідносин у транспортно�ло�
гістичній сфері між різними регіонами та краї�
нами [3].

Участь держави або ж органів місцевої влади в створенні
транспортно�логістичного центру відіграє досить невелику
роль, а саме — контролювати і створювати умови для пла�
нування території майбутнього логістичного центру, націо�
налізація та забезпечення розвитку необхідної інфраструк�
тури, адже вантажне село займає значну територію країни.
Участь держави в створенні вантажного села, зображено на
рис. 2.

Взагалі, в основі "Європлатформи", лежить держав�
но�приватна співпраця. Підтримка держави в створенні
вантажних сіл полягає в наданні певних привілеїв їх
членам шляхом надання різноманітних пільг. Саме та�
кий підхід надає можливість залучити іноземні інвес�
тиції та досягнути консенсусу з державою щодо ство�
рення мультимодальних транспортно�логістичних
центрів (рис. 3).

 Одними з провідних країн�членів "Європлатформи" зі
створення та впровадження транспортно�логістичної діяль�
ності на основі ТЛЦ є: Італія, Німеччина та Франція, тому

Рис. 2. Роль держави в створенні вантажного села (транспортноE
логістичного центру)

Рис. 3. Схема підтримки вантажних сіл державою

Рис. 4. Головні показники роботи вантажного села Італії
(розробка автора)
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Економiка та держава № 3/201234

Країна Обсяг перевезень 
TEU  в 2011 році 

Китай 1400000 
Росія 276000 
США 109000 
Африка 117000 
Норвегія, Швеція, Данія 443000 
Естонія, Литва, Латвія 505000 

Таблиця 1. Контейнерні перевезення порту Гамбург
2011 року

далі в статті буде розглянуто саме їх досвід.
Італія. На сьогоднішній день в Італії створений один із

найбільших транспортно�логістичних центрів Європейсько�
го Союзу — Bologna Freight Village (вантажне село Болоньї,
або BFV), який розпочав своє існування з 1972 року. Даний
центр обслуговує приблизно 35% національного вантажо�
потоку та 16% міжнародного.

Bologna Freight Village є одним із провідних і найголов�
ніших транспортно�логістичних центрів світу.

Його акціонерний капітал складає 13 743 928 євро. Ван�
тажне село Болоньї було першим в Європі, де заснували
мультимодальний транспортно�логістичний центр, тобто

почали використовувати різні види транспорту
для здійснення перевезень та надання супутніх
послуг [4].

Через його серце проходить п'ять головних
залізничних ліній і чотири шосе, а в найближче
майбутнє село планують збільшити та оптимі�
зувати за рахунок створення додаткових заліз�
ничних ліній для розвитку транзиту. Стратегія
розвитку спрямована не лише на підтримку
місцевої промисловості, а й на розширення
кількості запропонованих послуг логістики.

У межах BFV працює 100 вітчизняних і
міжнародних логістичних компаній, а також
різноманітні транспортно�експедиційні ком�
панії, митниця, склади, станція обслуговуван�
ня, поштове відділення, декілька ресторанів і за�
кусочних. BFV — це високотехнологічна і фун�
кціональна структура, яка включає розвиток ар�
хітектурних та урбаністичних проектів на своїй
території, для забезпечення придатності для
життя і гармонії з оточуючим світом. Також
вантажне село Болоньї бере участь у ряді Євро�
пейських проектів, які займаються проблемами
поліпшення транспортних послуг та екологіч�
ним захистом.

На рис. 4 наведена основні показники ро�
боти вантажного села Італії за 2010 рік.

Німеччина. Саме ця країна має найбільшу
частку на ринку транспортно�логістичних по�
слуг (більше ніж 3 млн м2). На даний момент в

Німеччині функціонує, відповідно до генерального плану
їх створення до 2010 року, 33 транспортно�логістичних
центри. Логістична індустрія цієї країни є однією з найб�
ільших галузей економіки. За обігом (150 млрд євро) вона
займає четверте місце (після автомобілебудування, елек�
тротехнічної промисловості і загального машинобудуван�
ня), а за числом задіяного в ній персоналу знаходиться
на першому місці (2,6 млн чол.) Таким чином, із загально�
го числа всіх найнятих робітників країни (36,6 млн чол.) в
транспортно�логістичній сфері зайняті близько 7,1% [2].
Яскравим прикладом створення сучасних мультимодаль�
них комплексів, які виконують функції логістичних транс�
портно�розподільчих центрів, є найбільші вантажні тер�
мінали, що функціонують в залізнично�автомобільному
транспортному вузлі, в місті Бремен поблизу порту (який
введений в експлуатацію в 1985 році), а також в морських
портах Гамбург і Росток. Про масштаби термінального
комплексу в морському порту Гамбург свідчить розміщен�
ня на його території близько 600 транспортно�експедиц�
ійних компаній, котрі забезпечують супровід та доставку
вантажу [1].

На сьогоднішній день порт займає 10 % території Гам�
бургу (тобто 7234 га), довжина причалів — 37,5 км, дороги у
межах порту — 132 км, залізниця — 300 км, шлюзи — 6 шт.,
36 термінальних комплексів, 200 морських суден, кількість

працюючих — 162 991 працівників. Порт Гамбург має ряд
головних чинників привабливості, що зображено на рис.
5.

Порт Гамбурга пропонує своїм клієнтам 4 контейнер�
них і 8 багатоцільових терміналів. На провідних контей�
нерних терміналах можуть оброблятися контейнерні суд�
на нового покоління, у вантажні приміщення і на палуби
яких спокійно укладаються ряди заввишки по 18 контей�
нерів. Продуктивність вантажних робіт на контейнерних
терміналах складає 2,500 і більше TEU в день. Також порт
Гамбург славиться масштабністю контейнерних переве�
зень, основними напрямами яких є: Індія, Пакистан, Аф�
рика, Азія, Америка, Європа та інші.

У 2011 році порт Гамбург став лідером європейського
ринку саме за обсягом обробки контейнерів на своїй те�
риторії (рис. 6).

Нідерланди. Розміщення даної країни в центрі
північної Європи дає можливість Нідерландам брати ак�
тивну участь у транспортно�логістичній діяльності світу.
Одним із яскравих прикладів її успіху є порт Роттердам,
який є найбільшим вантажно�логістичним комплексом
світу.

Унікальність місцезнаходження порту полягає в
тому, що він знаходиться на перетині річок, які протіка�
ють територіями різних країн та прекрасно підходять для
транспортування вантажів у центральну та західну час�
тину Європи, а ландшафтна місцевість зробила можли�

Рис. 5. Головні чинники привабливості порту Гамбург
(розробка автора)

Рис. 6. Обсяг контейнерних перевезень в 2011 році
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Основні функції Сінгапур Китай Гонконг Тайвань Японія Корея 
1. Складування Х Х Х Х Х Х 
2. Зборка Х Х Х Х Х 
3. Класифікація 
вантажу Х    Х  

4. Об’єднання 
вантажу Х Х     

5. Виробництво Х Х Х Х  
6. Маркування та 
упаковка Х Х Х Х Х  

7. Виробництво Х Х Х Х Х  
8. Розвантажувальні 
операції Х Х Х  Х Х 

Таблиця 2. Основні функції портів Азії

вим рух автомобільного та залізничного
транспорту.

Річна продуктивність порту: в 2010 році
через нього було перевезено 370 млн тон
вантажу, а в 2011 році — 430 млн тонн.
Більше ніж 100 тисяч річкових суден що�
річно завантажуються і розвантажуються
на території цього порту. Територія порту
займає 10 500 га країни і складає 40 кіло�
метрів довжиною [7].

Порт має транспортні зв'язки з іншими
портами в різних країнах Європи і на різних
континентах (більше 500 млн споживачів,
більше 1000 портів).

Стосовно контейнерних перевезень, у
Роттердамі індивідуальний підхід. У порту
проводиться все, щоб спростити процедури і
оптимізувати операції (тобто надання
складських послуг, забезпечення обробки
вантажів або митного контролю). На це на�
правлені всі зусилля як державних установ,
так і спеціалізованих приватних компаній.

Роттердам — головний порт європейсько�
го ринку контейнерних перевезень. В серед�
ньому контейнерний обсяг порту складає
більше ніж 10 млн ТЕU. Даний порт, досягнув
ряд лідируючих факторів роботи на ринку
контейнерних перевезень, що зображено на
рис. 7.

Уряд Нідерландів, орієнтуючись на порт
Роттердам, розглядає створення ТЛЦ як
центрів економічної активності країни, в яких
обробка і транспортування великих об�
сягів вантажопотоків дає роботу і дохід
більшості мешканцям країни. Щороку
морські порти Нідерландів забезпечують
надходження близько 20 млрд євро до на�
ціонального бюджету країни.

Азія. В Азії, як і в Європі, основні лог�
істичні центри формуються або прямо на
території порту, або в довколишніх райо�
нах.

У минулому в Азії існували окремо
порти та логістичні центри або ж ство�
рювалися логістичні центри у вигляді
складів. На теперішній час спостері�
гається створення логістичних центрів
та надання на їх території різноманіт�
них транспортно�експедиційних послуг.
Тобто в центрі основних змін стоїть
створення мультимодальних транспортно�логістичних
центрів з ширшими функціональними завданнями, ос�
новний розвиток яких не зводиться до діяльності
складських і транспортно�експедиційних компаній, в них
включаються всі сегменти транспортно�логістичної
діяльності.

Сьогодні всі найбільші регіональні порти Азії (Бангкок
(Таїланд), Шанхай і Тянджін (КНР), Пусан (Корея), Сінга�
пур) зберігають свої найкращі конкурентні переваги саме
за рахунок такого напряму розвитку.

У цих портах особлива увага приділяється розширенню
спектра логістичних послуг на території порту, що забез�
печує підвищення прибутковості і вихід на нові рівні роз�
витку. Більш того, для Сінгапуру, що є провідним регіональ�
ним і міжнародним мультимодально�логістичним центром
Південно�східної Азії, логістична індустрія грає стратегіч�
но визначальну роль серед галузей економіки [8].

Нижче наведена таблиця, де представлені основні
функції логістичних центрів Азії (табл. 2 складена на ос�
нові даних офіційних сайтів портів).

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши досвід функціонування ТЛЦ різних

країн світу, можна зробити висновок про їх ефективність
і перспективність для інвестування та розвитку як на ре�
гіональному, національному, так і на міжнародному
рівнях.

Світові тенденції глобалізації економічних відносин да�
ють змогу прогнозувати подальший розвиток взаємодії на
рівні країн та континентів, яку забезпечують МТЛЦ. Основ�
на глобальна взаємодія між країнами Азії та Європи відбу�

Рис. 7. Головні чинники привабливості порту Роттердам
(розробка автора)

вається водним шляхом, тому порти розглядаються як ос�
новна з'єднуюча ланка різних видів транспорту в ланцюгів
міжнародних перевезень.

Таким чином, аналіз досвіду розвинених країн довів
ефективність створення подібних логістичних центрів в Ук�
раїні, незважаючи на те, що це займе багату часу.

Подальші дослідження будуть направлені на розробку
чіткої класифікації транспортно�логістичних центрів Украї�
ни та аналіз відомостей між ними.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туристична діяльність є однією з найважливіших

галузей світового господарства, вона динамічно розви�
вається, що зумовлено широким впровадженням інно�
вацій та появою нових ринків. Багато країн світу зроби�
ли потужний поштовх у розвитку економіки саме за
допомогою туристичної галузі. Туризм, який в Україні
розвивається ринковим шляхом, забезпечує значний
економічний ефект, розвиток суміжних галузей,
підприємництва, зокрема середнього, малого бізнесу,
зайнятість населення, він має сприяти виходу економі�
ки з кризового стану. Проведення в нашій країні ЄВРО
— 2012 стає, з одного боку, потужним поштовхом для
розвитку галузі, з іншого — накладає особливі вимоги
на всіх учасників підприємницької діяльності у сфері
туризму. З огляду на те, що туристична діяльність має
певний вплив на економічний розвиток держави, необ�
хідно забезпечити ефективну реалізацію туристичної
продукції. Це вимагає розробки сучасної (інноваційної)
системи збуту, що буде враховувати цілі туристичного
підприємства, вимоги й інтереси споживачів, стан рин�
ку, вплив зовнішніх і внутрішніх чинників. В умовах
жорсткої конкуренції на сучасному туристичному рин�
ку перемагає той, хто поряд із принципово новою по�
слугою пропонує більш досконалі форми і методи збу�
ту та продажу.

Серед іноземних дослідників, які зробили вагомий
внесок у розвиток концепції та методології управління
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збутом, найбільш грунтовними є роботи У. Аренса, Дж.
Берета, К. Бове, Г. Дж. Болта, А. Дейяна, Д. Джоббе�
ра, Дж. Ланкастера, у сфері туризму: М.Б. Біржакова,
Дж. Боуэна, О.П. Дуровича, О.М. Ільїної, В.А. Кварталь�
ного, Ф. Котлера, Дж. Майкензі та ін. Дослідженню цієї
теми присвячені роботи таких вітчизняних науковців:
О.В. Ареф'євої, Л.В. Балабанової, Л.І. Воротіної,
А.В. Войчака, С.С. Гаркавенка, О.Л. Каніщенко, В.Ф. Ки�
фяка, Т.І. Лук'янець, О.П. Луція, М.П. Мальської,
С.В. Мельниченко, А.Ф. Павленка, Г.Г. Почепцова,
Т.О. Примак, М.М. Скопня та ін. У сучасній науковій
літературі як вітчизняних, так і зарубіжних авторів до�
статньо уваги приділяється плануванню збутової діяль�
ності підприємств сфери послуг, зокрема — підприємств
туристичного бізнесу. Водночас приділена недостатня
увага сучасним методам продажу, що є передумовою
підвищення конкурентоспроможності туристичних по�
слуг. Це й визначило актуальність даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення ролі збутової стратегії

для туристичного підприємства, а також надання реко�
мендацій щодо використання сучасних методів прода�
жу туристичного продукту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Серед помітних проявів реформування туристичної

галузі останнім часом відзначається поступове усвідом�
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лення необхідності стратегічного мислення. Однією із
функціональних стратегій підприємства є маркетинго�
ва стратегія.

Маркетинг, за визначенням відомого вченого Філіпа
Котлера, — це соціальний та управлінський процес,
спрямований на задоволення нестатків та потреб як
індивідів, так і груп шляхом створення, пропозиції та
обміну товарів. Маркетинг — це також наука, що дає
знання про ринок, закони його функціонування, про по�
ведінку покупців на ринку, з яким пов'язане підприєм�
ство. Досліджуючи еволюцію маркетингу як науки, ми
бачимо, що він безпосередньо базується на вченні про
збут, доповнюючи та розширюючи його.

Поняття "збут" можна розглядати в широкому і
вузькому значеннях. У широкому значенні це поняття
означає процес, що охоплює всі операції, починаючи з
виходу виробу за межі підприємства�виробника і закін�
чуючи передачею товару покупцю. Вузьке тлумачення
збуту охоплює фінальну фазу — безпосереднє спілку�
вання продавця і покупця, а всі інші операції "збуту в
широкому значенні" належать до поняття "розподіл"
(рис. 1).

Збутова політика підприємства розробляється на
основі загальної політики маркетингу підприємства з
урахуванням всіх інших її компонентів (продукт, ціна,
комунікації). Слід зазначити, що всі вони взаємозалежні
і взаємозумовлені. Дія одного інструменту може знач�
но підвищити дію іншого, тобто забезпечити синерге�
тичний ефект. Тому побудова збутової політики
підприємства повинна здійснюватися на засадах систем�
ного підходу.

Збутова діяльність є однією з найважливіших час�
тин загального маркетингу туристичного підприємства.
Вона тісно пов'язана з загальними цілями і завданнями
туристичного підприємства, повинна узгоджуватися зі
стандартами, що діють всередині підприємства, і бути
спрямованою на максимальне задоволення потреб
клієнта за місцем, формою і часом придбання туристич�
ного продукту. Учасниками туристичного ринку збуту
є: туроператор, споживач та різні помічники по збуту
— підприємства і фірми, що сприяють функціонуванню
збутового процесу (банки, турагентства, турагенти, рек�
ламні агентства, страхові компанії і т.д.).

Вирізняють гуртову та роздрібну реалізацію турп�
родукту. Гуртова реалізація — це діяльність з продажу
турпослуг тим, хто купує їх з метою подальшого пере�
продажу. Вона здійснюється за посередницьким дого�
вором, який має форму договору�доручення, договору
комісії або агентської угоди. Гуртовою торгівлею тура�
ми займаються крупні туроператори, які проводять мас�
штабні операції з продажу турів. Роздрібний продаж
турпродукту кінцевому споживачеві визначається як
діяльність з продажу цих послуг кінцевим споживачам
(туристам), тобто не для комерційного використання, а
особистого споживання. Роздрібні фірми працюють на
основі прямих контактів з клієнтами. Основною особ�
ливістю турпродукту є його структура та відмінність від
турпослуги. На відміну від турпослуг, туристичний про�
дукт приймає форму товару. В широкому розумінні,
турпродукт — це економічне благо, яке призначене для

обміну. Дуже важлива відмінність турп�
родукту від турпослуги полягає в тому,
що турпослуга може бути купленою та
спожитою в місці її виробництва, а тур�
продукт можна придбати за місцем про�
живання, але споживати тільки в місці
виробництва туристських послуг. Цю
кардинальну відмінність і використову�
ють туристичні підприємства, коли про�
дають путівку на подорож. Адже, купу�
ючи путівку, клієнт ще не отримує по�
слуги, хоча вже заплатив гроші. Поки що
придбано тільки гарантії відпочинку.

Є ще одна обставина, яка робить не�
обхідною роботу підприємств по виробництву турпро�
дукту. Це легко пояснює приклад. Навряд чи до Мюн�
хена виїжджають заради того, щоб випити пива "Гесер".
Ці послуги, хоча й приємні, але будуть занадто дороги�
ми. Транспортні витрати набагато перевищуватимуть
вартість самих послуг, які спонукали до подорожі в
Німеччину. Інша справа, якщо вирушити в Мюнхен на
свято пива — Октоберфест, і вже там скуштувати місце�
вого пива. Тому завдання організатора туристичного
обслуговування і виробника турпродукту — включити
в тур тільки необхідні послуги, достатні для того, щоб
споживач погодився понести відповідні транспортні
витрати.

Дуже важливою й цікавою є система збуту в підприє�
мствах туристичної галузі, що являє собою ланцюжок
конкретних дій, спрямованих на отримання прибутку.
Доставка (доведення) продукту до споживача — це
діяльність фірми з реалізації можливостей зробити його
більш доступним для покупця. І тут значна увага при�
діляється методам продажу. Під методом продажу ро�
зуміють сукупність прийомів здійснення всіх основних
операцій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією тур�
продукту споживачам. Вибір методу продажу визначає
рівень і структуру технологічного процесу обслугову�
вання клієнтів. На нього суттєво впливає чисельність
персоналу туристичного підприємства, його розмір,
ступінь забезпеченості засобами комунікації та інфор�
маційними технологіями, витрати та інші показники.

Методи продажу туристського продукту можна
класифікувати за різними ознаками: місце зустрічі про�
давця і покупця (офіси турфірм; виставки, ярмарки
тощо); характер контакту ( особистий контакт, опосе�
редкований); ступінь використання електронних за�
собів. Послуга в туризмі не може бути виставлена і роз�
глянута як споживчі чи виробничі товари в пункті про�
даж. Її звичайно купують заздалегідь і вдалині від місця
споживання. Таким чином, туризм на ринку майже
цілком залежить від зображень, описів, засобів кому�
нікації і передачі інформації. Туризм — сфера зроста�
ючого застосування інноваційних технологій. У сучас�
ному інформаційному суспільстві підвищується зна�
чення інформації як товару. Черговий революційний
етап інформатизації суспільства зв'язаний з незвичай�
ним ростом використання глобальних комп'ютерних
мереж. Всесвітня комп'ютерна мережа розвивається
настільки стрімко, що щорічно число її передплатників
і обсяг інформаційних ресурсів практично подвоюють�
ся.

Туризм сьогодні — це глобальний комп'ютеризова�
ний бізнес, у якому беруть участь великі авіакомпанії,
готелі та туристичні корпорації всього світу. Активне
впровадження сучасних інформаційних технологій у
діяльність туристичних підприємств є необхідною умо�
вою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність,
оперативність і висока швидкість обробки та передачі
інформації визначає ефективність операційних та уп�
равлінських рішень у цій сфері. Великі капітальні вкла�
дення в нові технології приведуть до вертикальної, го�
ризонтальної та діагональної інтеграції туристичних
підприємств. Інформаційні технології забезпечують
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значне зростання продуктивності у сфері послуг, а та�
кож у туризмі.

На сьогодні рейтинг туроператорів України 2011
року, за даними Ukrainian Marketing Group [7] говорить
про те, що при рівних фінансових можливостях спожи�
вач обирає ту фірму, з якою легко та комфортно взає�
модіяти та яка є фінансово стабільною.

Пропонуємо відомим туроператорам активізувати
використання у збутовій діяльності наступних типів
інформаційних технологій.

1. Автоматизований документооборот. Дозволяє
здійснити заміну величезної кількості документів на
паперовому носії на формалізовані документи в елект�
ронному вигляді. Як результат — швидкий та компакт�
ний доступ до необхідної інформації, що сприятиме її
переробці, анотуванню, розповсюдженню сучасними
каналами зв'язку. Провідну роль в організації ефектив�
ного електронного документообороту відіграють засо�
би їх підготовки та передачі на базі: гіпертексто�
вої мови HTML (Hypertext Markup Language —
програмний додаток до SGML), яка була покла�
дена в основу доступу до WWW (World Wide
Web); промислового стандарту SGML (Standard
Generalized Markup Language — стандартна мова
маркірування текстів), який складається з набо�
ру правил для опису будь�якого електронного
документу; системи створення електронних до�
кументів Acrobat (система кодування для елект�
ронної видавничої діяльності) і Common Ground,
які в автоматичному режимі перетворюють будь�
який документальний формат на необхідні для
сприйняття й роботи; системи, які дозволяють
збирати з будь�яких файлів інформацію, що за�
писана в довільній формі та об'єднувати її в єдину
структуру.

2. Доступ до ресурсів Інтернету. Здійснюєть�
ся через елементи сервісу середовища Windows
(графічний користувацький інтерфейс, створе�
ний фірмою "Microsoft", що став стандартом для
IBM PC), а саме: е� таіі — електронна пошта, чат
або IRC (Internet Relay Chat), комунікатори (ICQ, Gadu�
Gadu, Windows Messenger), інформаційний бюлетень
(newsletter), електронні центри обслуговування клієнтів,
USENET (USErs NETwork) — найбільша у світі система
дошок оголошень, частинна мережі Інтернет, FTP (File
Transfer Protocol) — протокол передачі файлів, TELNET
(TELecommuting NETwork) — телемережа, протокол,
який дозволяє комп'ютерам доступ до Інтернету або
протокол віддаленого доступу, WWW — гіпертексто�
вий доступ. Вищеназвані інформаційні технології дос�
тупу до Інтернет�ресурсів дозволяють користувачам ко�
ристуватися інформаційними ресурсами в будь� яких
відкритих базах даних України та інших країн світу.

3. Реєстрація інформації. Внесення до внутрішньої
інформаційної системи підприємства будь�якої бізнес�
інформації, що стосується ситуацій, подій всередині
фірми та в зовнішньому середовищі. Ця технологія доз�
воляє забезпечити максимально правильне, оперативне
прийняття рішень та контроль за їх виконанням шля�
хом комплексної інформаційної обробки оперативних,
аналітичних, правових та інших даних.

4. Геоінформаційні системи й технології. Оперують
описами об'єктів і процесів у просторі та інтегрують у
собі технології баз даних, машинної графіки, систем
автоматизованого проектування (САПР), мультимедіа,
Інтернет та деяких інших. Характерною ознакою гео�
інформаційних систем є спільне використання геомет�
ричних (просторових) та атрибутивних даних про об'єк�
ти та явища в оточуючому середовищі.

5. Використання можливостей комунікації через
мобільні портативні пристрої та доступ до мобільного
Інтернету.

6. Електронний Customer Relations Management (e�
CRM). Інтегрують традиційні канали комунікації і збу�

ту з Інтернетом. На підставі цього постала персоналі�
зована система сервісного обслуговування, яка викори�
стовує особистий профіль кожного користувача, парт�
нера або клієнта, дані про якого зосереджені в
клієнтській базі даних. Треба зазначити, що e�CRM роз�
глядається двояко. З одного боку, він передбачає пев�
ний спосіб організації бізнес�процесів відповідними
відділами підприємства з використанням спеціального
програмного забезпечення. З другого боку, це певний
спосіб побудови маркетингових стратегій у відповід�
ності до концепції маркетингових відносин, опертих на
неперервне дослідження задоволення, довіри і лояль�
ності клієнтів до підприємства і його торгових марок.

Сучасний e�CRM активно використовує ІТ і може
складатися з 11 елементів: продаж (наприклад, історія
контактів, прийняття замовлень, створення комерцій�
них пропозицій); управління продажем (прогнозуван�
ня та аналіз циклу продажів); телемаркетинг або теле�
продаж (список розмов, автоматичне прийняття замов�
лення); управління часом (розклад роботи з осібними
користувачами або групами); обслуговування і підтрим�
ка клієнта (запис, відслідковування, доповідання про
інциденти; база розв'язань проблем, які часто виника�
ють, управління гарантійними документами); маркетинг
(управління рекламними компаніями, використання
рекламних приводів, сегментація ринку); інформуван�
ня керівництва; інтеграція в загальну МІС підприємства;
синхронізація даних (синхронізація даних з пунктів про�
дажу та різних комп'ютерних серверів); електронна тор�
гівля (прийняття замовлень, аплікацій для ВАо�В замов�
лень); робота з продажами (висилка товарів, підготов�
ка інформації для роздрібних торгівців та контакт з
ними в режимі реального часу за допомогою електрон�
них комунікацій).
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Для внутрішньофірмових цілей слід використовува�
ти сукупність ІТ, яка отримала назву Інтранет. Такі ІТ
можуть інтегруватися у внутрішньокорпоративні ме�
режі інформації, котрі є доступними лише працівникам
даного підприємства. Збутова інформаційна система
підприємства є частиною Інтранет. Інтранет впливає на
всю систему управління фірмою: демократизує та при�
швидшує доступ до інформаційних ресурсів, виключає
дублювання функцій, стає механізмом реалізації внут�
рішньої інформаційної логістики. Інтранет дуже зруч�
ний та простий у роботі. Фірма розміщує корпоративну
інформацію на домашній сторінці, а користувач, котро�
му ці дані потрібні для роботи, здійснює їх пошук і пе�
регляд зі свого комп'ютера, підключеного через корпо�
ративну мережу до сервера. Інтранет є підставовою,
передумовою розвитку електронного документообігу
на підприємстві.

Для здійснення зв'язків із зовнішнім середовищем
туристичне підприємство використовує інформаційні
технології типу Екстранет, тобто www�сайти. Вони
ефективні для обслуговування та інформаційної під�
тримки своїх основних споживачів або суб'єктів логі�
стичних ланцюгів фірми. Користувачі домашніх комп'�
ютерів або ноутбуків можуть стати частиною Екстра�
нету фірми за допомогою використання технології
віртуальної приватної мережі Virtual Private Network —
VPN — поєднання через Інтернет із сервером фірми та
безпечного підключення до її внутрішньої мережі, ви�
користовуючи, приміром, протокол Point�to�Point
Tunneling Protocol. Використання такого інструмента�
рію дозволяє здійснити реінжиніринг процесів марке�
тингу та менеджменту підприємства, підвищити рівень
його глобалізації та візуалізації, а одночасно і зменши�
ти сукупні витрати на виробництво.

Можна сказати, що Інтранет та Екстранет є двома
основними формами реалізації IT у сучасному ділово�
му світі. Як свідчить досвід українських та зарубіжних
фірм, функціонування інформаційних корпоративних
мереж, побудованих як цілісні інформаційні комплек�
си, та впровадження сучасних інформаційних техно�
логій на 50% спрощує виконання організаційно� управ�
лінських, технологічних та контрольних функцій струк�
турних одиниць — учасників корпоративних відносин,
на 70% — ведення обліково�звітної діяльності. Окрім
того, використання інформації з таких мереж дозволяє
оперативно приймати оптимальні рішення, визначати
критичні точки свого бізнесу, ефективно взаємодіяти із
зовнішнім середовищем.

Застосування Екстранету у підприємницькій діяль�
ності надає такі можливості його користувачам: здійс�
нювати пошук і відбір комерційної інформації; зв'язу�
ватися із діловими партнерами, рекламувати і продава�
ти товари, надавати послуги покупцям; обмінюватися
даними поміж декількома партнерами�користувачами
Інтернету в реальному режимі часу; здійснювати роз�
рахункові й торговельні операції з будь�якою фірмою в
будь�якій точці земної кулі, навіть знаходячись у літа�
ку, потязі; мати доступ до бібліотечних фондів, комер�
ційних новин, рекламної та бізнесової інформації; зап�
роваджувати рush�технології, тобто здійснювати транс�
ляцію даних зі свого серверу на приймальні устрої парт�
нера, якому необхідно постійно мати певну інформацію;
організовувати голосовий зв'язок зі своїми партнера�
ми засобами Інтернет�телефонії.

ВИСНОВКИ
Розвиток збутової політики туристичного підприє�

мства на базі інноваційних методів продажу, зокрема
інформаційних технологій, привносить нові особли�
вості й переваги в порівнянні зі збутовою діяльністю,
заснованою на традиційних технологіях, зокрема на�
ступні.

1. Перехід ключової ролі від виробників турпродук�
ту до споживачів. Інтернет робить реальністю для ком�

панії можливість привернути увагу нового клієнта всьо�
го за десятки секунд, проведених ним перед екраном
комп'ютера. У той же час він дає можливість тому ж
користувачеві за кілька клацань миші перейти до кож�
ного з конкурентів. У такій ситуації увага покупців стає
найбільшою цінністю, а встановлені взаємини із клієнта�
ми головним капіталом туроператора.

2. Глобалізація діяльності та зниження трансакцій�
них витрат. Інтернет значно змінює просторовий і ча�
совий масштаби ведення комерції. Він є глобальним за�
собом комунікації, що не має територіальних обмежень,
при цьому вартість доступу до інформації не залежить
від її відстані, на противагу традиційним засобам, де ця
залежність прямо пропорційна. Таким чином, електрон�
на комерція дозволяє навіть дрібним постачальникам
досягати глобальної присутності й займатися бізнесом
у світовому масштабі. Відповідно замовники також
одержують можливість глобального вибору із усіх по�
тенційних постачальників, що пропонують необхідні
товари або послуги незалежно від географічного роз�
ташування. Відстань між продавцем і покупцем відіграє
роль лише з погляду транспортних витрат уже на етапі
доставки товарів.

3. Часовий масштаб у середовищі Інтернету знач�
но відрізняється від звичайного. Висока ефективність
комунікативних властивостей Інтернету забезпечує
можливість скорочення часу на пошук партнерів,
прийняття рішень, здійснення угод, розробку нової
продукції. Інформація й послуги в Інтернеті доступні
цілодобово. Крім того, його комунікативні характе�
ристики мають високу гнучкість, що дозволяє легко
робити зміни представленої інформації, а отже,
підтримувати її актуальність без затримок і витрат на
поширення.

4. Персоналізація взаємодії і перехід до маркетин�
гу " один до одного". Використовуючи засоби електрон�
ної взаємодії, туроператор отримує можливість одер�
жувати докладну інформацію про запити кожного інди�
відуального замовника й автоматично надавати продук�
ти й послуги, що відповідають індивідуальним вимогам.
Одним із простих прикладів може служити персональ�
не налаштування веб�сайту для кожного із клієнтів або
партнерів компанії. У результаті Інтернет дозволяє пе�
рейти від масового маркетингу до маркетингу "один до
одного".

5. Зниження трансформаційних витрат. Зниження
трансформаційних витрат може досягатися за рахунок
оптимального вибору структури туристичних послуг,
скорочення часу на розробку й впровадження нового
туристичного продукту, обгрунтованої політики ціно�
утворення, зниження числа посередників, витрат на
збут.
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ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ З ОГЛЯДУ
НА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах глобалізації та структурування конфі�

гурації світової економіки відбувається посилення
конкурентної боротьби на ринках інноваційної та ви�
сокотехнологічної продукції, що супроводжується
виникненням нових форм міжнародної кооперації
між суб'єктами наукової, виробничої, корпоратив�
ної та підприємницької діяльності. Отже, важливою
є активізація міжнародного науково�технічного
співробітництва, спрямованого на формування інтег�
раційної спроможності країн в потенціалі генеруван�
ня, використання та відтворення ресурсів їх розвит�
ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Інтернаціоналізація економічних зв'язків у сфері

міжнародної науково�технічної діяльності досліджена
багатьма вітчизняними науковцями (О. Білорус, Б. Гав�
рилишин, В. Дергачова, М. Долішній, Д. Лук'яненко,
Ю. Макогон, Є. Савельєв, А. Філіпенко, Л. Федулова та
ін.), які обгрунтовують стратегічну значимість техноло�
гічного та інноваційного фактора у формуванні конку�
рентоспроможності України та її позиціонування в
новій ієрархії глобальних економічних взаємовідносин
між країнами світу. Актуальність даної проблематики
зумовлена зростанням до неї інтересу представників
урядових і ділових кіл, громадськості, науковців, що
здійснюють свою діяльність в умовах динамізму інфор�
матизації та комерціалізації трансферу технологій, ди�
версифікації високотехнологічного ринку, мобільності
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висококваліфікованого персоналу. Саме за таких умов
виникає прогресивний рівень прояву кооперації між
країнами щодо адаптації їх соціально�економічних си�
стем до вимог світового ринку інноваційної продукції,
що передбачає: створення "ефекту випередження" в
продукуванні нових товарів і послуг, оновлення номен�
клатури виробництва та структури експорту науко�
місткої продукції, освоєння екологічних технологій і
альтеративних джерел енергії тощо.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ АСПЕКТІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Важливість даної проблематики зумовлена розши�

ренням сфери міжнародного науково�технічного спів�
робітництва, що супроводжується складністю іннова�
ційної конкуренції та новим контекстом ресурсного,
інформаційного, комунікаційного, інституціонального,
політичного, організаційного, управлінського, регіо�
нального та секторального забезпечення цього проце�
су. Саме такі умови розвитку національних економіч�
них систем виявляють необхідність їх інноваційно�тех�
нологічної трансформації та спрямовання до вищого
рівня функціонування.

Мета статті передбачає визначення особливостей
формування інтеграційної спроможності України з ура�
хуванням пріоритетних напрямів здійснення міжнарод�
ної науково�технічного співробітництва, спроможних
впливати на структурну перебудову економіки у відпо�
відності до вимог глобального простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для сучасного етапу науково�технічного прогре�

су людства є характерним зміна парадигми масово�
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го виробництва, що забезпечує модернізацію його
традиційних галузей та вимагає реалізацію масштаб�
ної стратегії технологічного прориву. Розвиток сфе�
ри наукового знання і технічного вдосконалення ви�
робництва не лише взаємно зумовлюють одна одну,
але й фактично розглядаються як альтернативні та
навіть конкурентні базисні елементи розвитку. Особ�
ливого значення за цього набувають універсальні
моделі технічного розвитку, що включають нау�
комісткі та системно�контролюючі технології, взає�
мопов'язаність яких визначається наявністю взаємо�
доповнюючих елементів, де кожна базова техноло�
гія є ядром багатьох прикладних. Тому здобуття
лідируючих позицій країн�власників технологій на
світовому ринку залежить, насамперед, від склад�
ності й унікальності продукції. За цього найбільшої
цінності набувають метатехнології та гіпертехно�
логії, які характеризуються високою продуктивні�
стю інформатизації, використанням ком'ютерних
мереж, впровадженням технологій супутникового
зв'язку, розвитком організаційних технологій тощо.
Саме тому специфіка прояву глобальної конкуренції
в науково�технологічній сфері може бути представ�
лена у розрізі "технологічної піраміди", що перед�
бачає ранжування технологій за силою зростання
впливу на ринки висотехнологічної продукції [1, с.
768—769]:

— нульовий рівень — застосування метатехнологій
робить неможливим реальну конкуренцію з її розроб�
никами; в обмін на право доступу до метатехнологій
суб'єкти ринку надають можливість оперативного кон�
тролю за своєю діяльністю; відсутність глобальних кон�
курентів;

— перший рівень — створення нових технологічних
принципів на основі НДДКР; їхні власники контролю�
ють і самостійно формують ринки інноваційної про�
дукції з урахуванням пріоритетних напрямів їх реалі�
зації; технології передаються переважно в межах ТНК,
які фінансують чи контролюють дослідження; від�
сутність зовнішньої конкуренції;

— другий рівень — реалізація нових технологічних
принципів відбувається через ноу�хау; товаровиробни�
ки цієї групи безпосередньо контролюють процес реа�
лізації своїх виробів; ноу�хау регулярно надходить на
світові ринки технологій; їх продаж передбачає вико�
ристання ліцензій; існує конкуренція на світовому рин�
ку технологій;

— третій, четвертий та п'ятий рівень — товарови�
робники використовують ноу�хау, які реалізовува�
лись на другому рівні; якщо товари характеризують�
ся високою складністю, то це дає змогу виробникам
контролювати ринки; на четвертому і п'ятому рівнях
товари менш унікальні та наукомісткі, контролюють�
ся споживачами; сильна зовнішня і внутрішня конку�
ренція.

Утворення різних рівнів "технологічної піраміди"
засвідчує диференціацію країн світу в можливостях до�
ступу до технологій, здатності сприймати й реалізову�
вати технології більш високого рівня, а також розподі�
ляти їх за ступенем складності. Зокрема, в міру "старін�
ня" кожна технологія поступового передається країнам
за ланцюгом інтеграційної спроможності національних
економічних систем щодо її специфіки впровадження
та поширення на певній території.

Для України процес набуття інтеграційної спромож�
ності засвідчує складність багатоаспектної взаємодії з
іншими країнами, що супроводжується тенденціями
ослаблення науково�виробничих зв'язків, втратою
ринків збуту високотехнологічної продукції та доміну�
ванням застарілих технологічних укладів. Якщо в еко�
номічно розвинених країнах від 60% до 85% приросту
ВВП визначається технологічним прогресом, то в Ук�
раїні впродовж останніх десяти років зростання ВВП
на 60% визначається цінами на продукцію металургії та

експортом сировини. За цього питома вага України на
світовому ринку наукоємної продукції сягає рівня 1,45
млрд дол., що складає 0,07% (в США — 37%, Японії —
30%, Німеччині — 17%), а високотехнологічна продук�
ція в загальному обсязі експорту України складає 1,7%
(Південної Кореї — 34,4%, Китаю — 22,5%, Угорщини
— 25,2%) [2].

Тому в глобальному економічному просторі форму�
ються нові країни�лідери "привабливості" щодо перс�
пектив їх економічного зростання та технологічного
інвестування (Китай, Індія, Росія, Мексика, Бразилія,
Польща, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Туреччина),
навіть на фоні загального спаду розвитку світової еко�
номіки. Саме тому науково�технічне співробітництво
має велике значення як для розвитку України, так і
країн�партнерів, що передбачає реалізацію спільних
програм науково�дослідницьких і проектно�конструк�
торських робіт шляхом:

— об'єднання наукових, фінансових, матеріальних і
формаційних ресурсів з метою створення спільних нау�
ково�дослідницьких інституцій, організацій і груп фа�
хівців;

— функціонування спільних науково�дослідних
центрів, бюро, лабораторій для використання новітніх
технічних ідей, конструювання, інноваційних маркетин�
гових досліджень і техніко�економічних розрахунків;

— здійснення спільних експериментів в сфері вдос�
коналення діючої техніки і технологій задля поліпшен�
ня їх техніко�економічних показників використання;

— вивчення закордонного досвіду у сфері менедж�
менту та маркетингу наукоємного та інноваційного ви�
робництва;

— координації та консультацій з питань науково�
технічної політики;

— підготовки висококваліфікованого науко�дослі�
дницького персоналу.

У зв'язку з цим пріоритети розвитку міжнарод�
ного науково�технічного співробітництва України
засвідчують необхідність: 1) формування ресурсно�
го та інституціонального забезпечення, а також ре�
гіонального і секторального виміру цього процесу;
2) мобілізації власного науково�технічного, соціаль�
но�економічного і природно�екологічного потенці�
алу в реалізації стратегічних напрямів підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної наукоємної
продукції; 3) удосконалення процесу розробки та
впровадження нової продукції з одночасним підви�
щенням їх наукомісткості та технічної складності; 4)
комерціалізації процесу генерування технічних
знань та інформаційних технологій; 5) розвитку на�
ціональної інноваційної системи через утворення
мереж корпоративних, промислових і регіональних
кластерів; 6) забезпечення науково�технологічної,
інноваційної та інформаційної безпеки національної
економіки з урахуванням тенденцій злиття та погли�
нання ТНК інноваційних компаній з метою удоско�
налення продукції, модернізації технологічної бази,
використання глобального науково�дослідного по�
тенціалу; 7) створення науково�технічної та іннова�
ційної інфраструктури шляхом співпраці з провідни�
ми міжнародними науковими інституціями та ін. (рис.
1).

Водночас особливе значення у розвитку та під�
тримці перспективних напрямів міжнародного нау�
ково�технічного співробітництва належить міждер�
жавним програмам і зарубіжним фондам. Прикладом
такої підтримки, зокрема в діяльності НАН Украї�
ни, є: Міжнародна асоціація технічної допомоги
країнам СНД (INTAS), Міжнародне бюро "Перспек�
тивне співробітництво в галузі науки і технологій"
(Німеччина), Південнокорейська програма співро�
бітництва КОСЕФ, Національний науковий фонд
(NSF), Фонд цивільних досліджень і  розвитку
(CRDF), Національна аерокосмічна агенція США
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(NASA), Американське агентство з підтримки демок�
ратії, Американсько�українська фундація "Hart
group" та ін. Це дозволило фахівцям НАН України
взяти участь у Програмі розвитку ООН (ПРОООН),
бути експертами та субконтакторами проектів про�
грам EUROATOM і TACIS, долучитися до виконан�
ня мережевих наукових проектів: EDNES, DSNET,
TELESOL, EVANET�HYDRA, WISTCIS, ADONIS [3,
с. 1—5]. Крім того, українські фахівці беруть актив�
ну участь у Програмі НАТО з науки заради миру та
безпеки згідно "Хартії про особливе партнерство між
Україною та НАТО", що сприяє розвитку науково�
технічної співпраці з різними країнами у цивільній
сфері.

У 2011 році була також прийнята "Міждержавна
програма інноваційного співробітництва держав�
учасниць СНД на період до 2020 року" [4], яка спря�
мована на підвищення конкурентоспроможності на�
ціональних економік країн СНД за рахунок ефектив�
ного використання інновацій, забезпечення стабіль�
ного і збалансованого економічного зростання,
підвищення наукоємності виробництва, розвитку
торгівлі на умовах вільного руху товарів, послуг,
праці і капіталу. Це сприяє активізації технологіч�
ної та інноваційної інтеграції, удосконаленню орган�
ізаційно�економічних та інституціональних ме�
ханізмів міжнародного науково�технічного співро�
бітництва. Зокрема, одним з таких напрямів взає�
модії та кооперації підприємств України і країн СНД
є "технологічні платформи", що передбачають [5, с.
10—12.]:

— налагодження взаємодії та кооперації підпри�
ємств країн�учасниць у процесі ініціювання, розроб�
ки та реєстрації науково�технічних проектів на заса�

дах державно�приватного партнер�
ства;

— створення дорожньої карти на�
уково�технологічного співробітницт�
ва на засадах стратегії "Foresight";

— розвиток конструктивного на�
уково�технічного співробітництва між
владою, бізнесом, наукою та гро�
мадськістю;

— утворення "комунікаційних
майданчиків" для взаємодії учасників
певного сектора економіки з метою
ініціації напрямів науково�технологі�
чних досліджень і фінансування кон�
курентоспроможних галузей на се�
редній та довгостроковий період;

— формування інформаційних баз
даних науково�технологічних досяг�
нень країн�учасниць;

— розробку рекомендацій адміні�
стративним органам щодо вдоскона�
лення державної політики підтримки
та стимулювання кооперації наукових
організацій, виробничих підприємств
і споживачів у сфері науково�техніч�
ного розвитку.

Використання Україною можли�
востей "технологічних платформ"
взаємодії з країнами СНД має забез�
печити покращення рівня її конкурен�
тоздатності та інтеграційної спро�
можності в сфері науково�технічного
співробітництва. Адже виробничо�
технологічні зв'язки між країнами
найбільш розвинені в машинобудівель�
ному комплексі та представлені в
спільних авіаційних і космічних проек�
тах (наприклад, реалізація міжнарод�
них проектів "Sea Lauch" і "Global Star"
за участі України, Росії, США та Нор�

вегії) [6].
Розвиток міжнародного науково�технічного співро�

бітництва України з державами�членами Європейсько�
го Союзу також є конструктивним і перспективним. На
сучасному етапі співробітництво України та ЄС реалі�
зується в рамках: "Європейської політики добросусід�
ства", "Плану дій Україна — ЄС", "Угоди про партнер�
ство і співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та їх державами�членами", "Угоди
про науково�технологічне співробітництво між Украї�
ною і ЄС" (рис. 2).

Процес управління міжнародним науково�техніч�
ним співробітництвом нині розглядається як надзвичай�
но важливий напрямок розвитку суспільства. Зокрема,
активізація процесу формування науково�технічного
потенціалу в ЄС передбачає врахування масштабності
впровадження інформаційних технологій та рівня інтег�
рованості європейських національних систем в кон�
тексті мобілізації інтелектуальних, наукових, інновац�
ійних і технологічних ресурсів. У зв'язку з цим для Ук�
раїни важливою є реалізація ініціатив щодо інтеграції в
систему трансрегіональних науково�технічних консор�
ціумів, функціонування яких здійснюється у рамках
різних міжнародних програм. На сучасному етапі реал�
ізація проектів міжнародного співробітництва України
та ЄС в науковій та інноваційній сфері охоплює такі на�
прями, як: "Розробка фінансових схем та інфраструк�
тури для підтримки інновацій в Україні", "Вдосконален�
ня стратегій, політики та регулювання інновацій в Ук�
раїні", "Підтримка наукоємних та інноваційних
підприємств, трансфер технологій у бізнес в Україні",
"Створення об'єднаного підтримуючого офісу (Joint
Support Office) для вдосконалення інтеграції України в
дослідницький простір Європи (ERA)".

Умови формування 

Фактори розвитку 

глобалізація інтернаціоналізація інформатизація 

інвестиційні наукові технологічні економічні  соціальні 

кооперація 

екологічні 

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 р. 

Стратегічні напрями для України 

Науково-технічна та інноваційна  
консолідація суб’єктів  різного рівня 

територіального охоплення 

Підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної наукоємної продукції 

Регіональний
вимір 

Забезпечення науково-технологічної, 
інноваційної та  інформаційної безпеки  

Створення науково-технічної  та 
інноваційної інфраструктури 

Удосконалення форм і механізмів 
міжнародного  співробітництва у сфері 

наукоємного виробництва 

Вихід на світові ринки інтелектуальних 
продуктів, наукомістких товарів і послуг 

Міжнародне 
науково-технічне 
співробітництво 

Секторальний
вимір 

Ресурсне 
забезпечення 

Інституціональне  
забезпечення 

- фундаментальні наукові дослідження;
- енергетика та енергоефективність; 
- раціональне природокористування; 
- нові речовини і матеріали. 

- інформаційні та комунікаційні технології;
- розвиток науки про життя, нові технології    
   профілактики та лікування найпоширеніших  
   захворювань. 

інтеграція 

Рис. 1.  Пріоритети України у сфері міжнародного науковоEтехнічного
співробітництва
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Розвиток нових форм міжнародної науко�
во�технічного співробітництва України має за�
безпечити структурну перебудову секторів
економіки, удосконалення організації діяль�
ності та оптимізації функціонування науко�
ємних галузей. Таким чином, взаємовідносини
країн в науково�технічній сфері можна розг�
лядати як певний економічний ресурс, що аку�
мулює в собі специфічні джерела й механізми
його формування та синхронізації до вимог
глобального простору.

Формується нове середовище конкуренції
між суб'єктами міжнародного науково�техн�
ічного співробітництва у різних сферах діяль�
ності (інформаційній, комунікаційній, фінан�
совій, технічній, організаційній, управ�
лінській, політичній, військовій, освітній та
ін.). Внаслідок цього відбувається об'єднання
зусиль різних спеціалізованих фірм (ком�
паній, підприємств, інституцій) науково�тех�
нічної та інноваційної сфери з метою розши�
рення спектра їх діяльності, проникнення в
інші сегменти ринку та реалізації інновацій�
них проектів. Це можуть бути технологічно�
мережеві, інноваційно�мережеві та ієрархіч�
но�мережеві взаємодії у вигляді територіаль�
но�виробничих кластерів, до складу яких вхо�
дять фірми (компанії, підприємства) певної
території (регіону, країни), що встановлюють
міжгалузеві зв'язки у спільному виробничо�
му ланцюзі, використовують споріднені тех�
нології та ресурси. Всі учасники кластера мо�
жуть набувати нових ознак конкурентних пе�
реваг, що характеризуються ступенем сприй�
нятливості новацій, прогресивності форм на�
уково�технологічного співробітництва та
інтеграційної спроможності, у процесі функ�
ціонування:

— "інноваційно�технологічних кластерів"
— об'єднання та кооперація наукових, техніч�
них, виробничих, фінансових, інвестиційних та
інших підприємств з метою узгодження
спільних інтересів інноваційної взаємодії,
створення новітніх технологій та виробництва
інноваційної продукції;

— "інноваційно�технологічних мереж" —
налагодження мережної взаємодії між спеціа�
лізованими фірмами одного інноваційно�про�
дуктового поля з мобільною кваліфікованою
робочою силою на певній території, яка спро�
можна активізовувати посередницько�вироб�
ничу та підприємницьку діяльність в техно�
логічній сфері;

— "інноваційно�технологічних систем" — форму�
вання комплексу економічних, політичних та інституц�
іональних зв'язків у певному просторі, що спричиняють
науково�виробничу кооперацію, прискорюють процес
дифузії знань, створюють інноваційну та науково�тех�
нологічну синергію розвитку.

ВИСНОВКИ
Сучасний розвиток глобального простору засвідчує

тенденцію утворення нових умов здобуття конкурент�
них переваг та розвиток прогресивних форм міжнарод�
ного науково�технічного співробітництва, спроможних
впливати на інтеграційну спроможність України у фор�
муванні економічного й інноваційного потенціалу роз�
витку.

Література:
1. Управління міжнародною конкурентоспромож�

ністю в умовах глобалізації економічного розвитку:
монографія: у 2 т. — Т. 1 /Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поруч�
ник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук'яненка,

 
 

Форми співробітництва 

 
 

Напрями  співробітництва 

Сторони заохочують, розвивають і сприяють спільній діяльності в галузі науково-
технологічних досліджень і розробок, що становлять взаємний інтерес. 

Мета 

Принципи 

Науково-технологічне співробітництво 
України та Європейського Союзу 

1) участь українських організацій у проектах ЄС у сферах спільної діяльності та 
участь організацій ЄС в українських проектах; 
2) вільний доступ та спільне використання дослідницького обладнання, 
включаючи установки та об'єкти для проведення моніторингу, спостереження та 
експериментів, збору даних, що стосуються спільної діяльності; 
3) обмін науковими, технічними, кадровими та ін. ресурсам з метою участі в 
семінарах, симпозіумах і робочих нарадах, які мають відношення до спільної 
діяльності в рамках науково-технологічного співробітництва; 
4) інформаційне забезпечення процесу імплементації законодавства та реалізації 
програм у рамках укладених угод про науково-технологічне співробітництво. 

 взаємна вигода та своєчасний обмін інформацією, що може мати значення для 
спільної науково-технологічної діяльності; 
 комплексність та ефективність соціально-економічних результатів для України 
та ЄС із врахуванням внесків у спільну діяльність відповідними учасниками 
або сторонами науково-технологічного співробітництва. 

 навколишнє середовище та зміна клімату, спостереження земної поверхні;  
 біомедична сфері та система охорони здоров’я;  
 дослідження в галузі сільського й лісового господарства, рибальства, 
промисловості; технології виробництва; 
 матеріалознавство та метрологія; неядерна енергетика;  
 транспорт; технології інформаційного суспільства;  
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Економiка та держава № 3/201244

Державне стимулювання екологозбалансованого
природокористування не лише сприяє соціально�еконо�
мічному розвитку, але й породжує нові проблеми та
обмеження. Справа в тому, що екологізація виробниц�
тва є складним та суперечливим за своїми наслідками
структурно�інституціональним процесом. Для оцінки
потенціалу екологізації національної економіки країни
важливо врахувати фактори макроекономічних і фінан�
сових обмежень та ризиків. У іншому випадку приско�
рення екологізації економіки може перейти у фазу за�
тухання через нарощування макроекономічної неста�
більності. Посилення вимог щодо екологічних норм і
санкцій, одночасно зі зниженням екологічних ризиків
для суспільства призводить до зростання витрат вироб�
ництва. У короткостроковому періоді додаткові витра�
ти екологічного походження є прямим інфляційним
фактором, наслідки якого можуть істотно модифікува�
ти наміри та можливості господарських суб'єктів.

Економісти звернули увагу на макроекономічні на�
слідки інфляції, зокрема на такі, як особливості управ�
ління грошовими потоками і цінових рішень, динаміки
беззбитковості та умов зростання, визначення опти�
мального рівня ліквідності та дохідності активів, вибір
співвідношень між власним і позичковим капіталом [1].
Проте останнім часом спостерігається ускладненням
інфляційних процесів і їх наслідків під впливом факторів
глобалізації, екологізації, нових фінансових та інфор�
маційних технологій, подальшої структуризації зовні�
шнього та внутрішнього середовища бізнесу.

Поруч з усталеними поняттями стагфляції, деф�
ляції, дезінфляції, які характеризують не лише спрямо�
ваність і масштаби цінової динаміки, але й рівень впли�
ву її на загальний рух макроекономічної динаміки, місце
її в загальному русі макроекономічної системи, останнім
часом деякі вчені запропонували використати поняття
"біфляції" як такого стану цінової динаміки, при якому
на різних сегментах ринку одночасно спостерігаються
два суперечливих процеси — інфляція і дефляція [2].
Однією з причин появи біфляції може бути той факт,
що екологізації економіки стимулюють інфляцію вит�
рат в технологічно застарілих ресурсоємних галузях, у
той же час практично не впливають на рівень витрат
нових технологій, які розробляються і впроваджують�
ся з урахуванням жорстких екологічних норм.

Таким чином, в умовах екологізації економіки ціно�
ва динаміка як така все більш відображує ускладнюючі
структурно�інституціональні параметри макроеконо�
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мічної системи. В цьому випадку передумови і наслідки
цінової динаміки не можуть не змінюватися якісно і
кількісно. В силу таких змін стає необхідною аналітич�
на оцінка впливу "екологічної складової" інфляції вит�
рат на різні структурні фактори діяльності господарю�
ючих суб'єктів.

Метою даної статті є аналіз деяких економічних
наслідків активізації "екологічної складової" інфляції
витрат для функціонування підприємств, що викорис�
товують в своїй господарській діяльності специфічні
активи.

Свого часу у науковій літературі було відмічено, що
структури управління відмінні у своїй здатності в ефек�
тивній реакції на порушення нормального ходу госпо�
дарських процесів [3]. Одним зі сталих джерел цього і є
інфляція витрат. При цьому розуміння структури бізне�
су також не є статичним, оскільки ринкові та інститу�
ційно�технологічні принципи класифікації уточнюють�
ся та розвиваються у міру ускладнення зовнішнього та
внутрішнього середовища бізнесу.

Інфляція безпосередньо впливає на купівельну
спроможність грошей, а опосередковано — на широке
коло економічних активів фірми, нерухомість, фінансові
та нематеріальні активи. Австрійська школа, яка запе�
речує нейтральність грошей, велику увагу приділяє
структурним ефектам інфляційних процесів. Поняття
нейтральних грошей — таке ж суперечливе, як я понят�
тя стабільної покупної спроможності, оскільки гроші
як такі володіють сильним структурним потенціалом, що
формується і реалізується в процесі їх емісії та обігу
[4]. Інфляція як грошове явище неминуче породжує вик�
ривлення відносних цін, а це, у свою чергу, призводить і
до зміни їх на економічні активи [5].

Певний інтерес являє у цьому плані такий структур�
ний елемент функціонуючого капіталу, як специфічні
активи, володіння якими особливим чином впливає на
економічну складову господарюючої поведінки су�
б'єктів. Екологічні активи можуть бути віднесені до чис�
ла так званих специфічних активів, які прив'язані до кон�
кретної технології і дозволяють відносно знижувати
витрати виробництва і реалізації продукції. Поняття
специфічного активу як особливого фактора контрак�
тних та внутріфірмових відносин ввів О. Уільямсон. У
своїй роботі "Економічні інститути капіталізму" він він
відмітив, що інвестиції у вузькоспеціалізовані чи уні�
кальні активи дозволяють суб'єктам знижувати витра�
ти. Але при цьому одночасно підвищується і ризик во�
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лодіння ними, оскільки реалізувати такі активи, зміни�
ти їх форму або спосіб використання можливо лише
ціною втрат або додаткових витрат. Факт наявності
особливого ризику повинен кожен раз відображатися
в системі та конкретних прийомах ризик�менеджменту
фірми, яка використовує специфічні активи для вирі�
шення своїх ринкових та фінансових завдань. О. Уіль�
ямсон розрізняє специфічність: місцезнаходження
фізичних активів, людських активів, цільових активів [3].

Спираючись на такий підхід, спробуємо для дослі�
дження наслідків інфляції витрат ввести зовнішню міру
специфічності, яка може визначатися порівняльним
оцінками ступеня унікальності активів, що використо�
вуться у близьких чи споріднених інвестиціях, які є до�
ступними для суб'єкта (табл. 1).

У зазначеному прикладі актив А1 може бути оціне�
ний як такий, що володіє прийнятним рівнем специфіч�
ності, він може частково заміщати актив А2, а також
жорстко необхідний для успішної експлуатації активів
А2 і А3. Ризик володіння таким активом є приблизно
таким, який притаманний більшості капітальних активів
реального сектора. Актив А3, володіючи незначною
компліментарністю для активу А2 і в той же час можли�
вістю повної субституції активом А4, може бути оціне�
ний як досить специфічний.

При незначній компліментарності активу А3 інфляц�
ійне підвищення відносних цін може зробити економічно
вигідною відмову від нього, що перетворить його в актив з
високою чи надзвичайно високою специфічністю. Альтер�
нативні витрати його використання знизяться, проте мож�
ливість маневру також скоротиться. Фактор прихованої
зміни умов субстанції і компліментарності через рівень
специфічності в умовах інфляції вплине на рівень ризику
суб'єкта. Внаслідок цього рівень загальної ліквідності не�
явним чином змінюється, що примушує суб'єкта змінюва�
ти загальні умови та інструменти хеджування.

У такому вигляді інфляція витрат може змінити ре�
алізацію стабільних переваг у частині управління
ліквідністю та дохідністю бізнесу. Прямим способом
адаптації до інфляційних змін специфічності активів
слугуватиме зміна їх структури. Крім цього, адаптація
може бути виражена у змінах ринкової політики, ос�
кільки зміна загального ризику бізнесу має бути відоб�
ражена у його структурних компонентах. Якщо загаль�
ний ризик зріс, то відношення до його операційної скла�
дової може змінитися у бік зниження або ж потребує
більш широкого ринку в якості компенсуючої міри. Те
ж саме можна сказати і стосовно відношення до фінан�
сової складової сукупного ризику: для зниження ризи�
ку суб'єкт може збільшити частку власного капіталу, що
призведе до зниження рівня його дохідності.

Таким чином, впливаючи на відносні ризики володіння
будь�яким активом через зміну відносних цін, зумовлена
зростанням загальних економічних витрат інфляція вима�
гає адекватних змін у структурі активів, у ринковій політиці
та політиці фінансування бізнесу. Це передбачає моніто�
ринг відносних цін як складову менеджменту активів бізне�
су, включаючи його екологічні активи.

Проте, зазвичай має місце пряме пристосування до
абсолютної зміни цін, а фактор зміни відносних цін на
активи береться до уваги лише у випадках накопичення
істотних розривів між перевагами, що склалися, та ре�

альними характеристиками внут�
рішнього і зовнішнього середови�
ща. Специфічність активу як така
знижує стимули врахування
відносної ринкової ситуації. Як
відмітив К.Дж.Ерроу, якщо актив
є погано стандартизованим (в ро�
зумінні О. Уільямсона — специф�
ічним), знання цих та наявність
пропозицій інших фірм не буде
мати явного сенсу, оскільки інші
активи не можуть бути його дос�

коналим замінником [6].
Така інерційність політики фірми сама по собі не

може розглядатися як її істотний недолік. З точки зору
ефективного управління структурою певний консерва�
тизм ринкової і фінансової структури бізнесу є обов'яз�
ковою умовою його стабільності та ефективності. Тому
незначні коливання рівня специфічності активів не по�
винні негайно викликати структурні рішення.

Рівень змін, що вимагає таких рішень, може бути виз�
начений як істотний. Питання, яким має бути цей рівень
або поріг прийняття рішень, може бути вирішене з ура�
хуванням поточного рівня специфічних активів. Якщо
специфічні активи займають істотне місце в загальній
структурі бізнесу і його ризиків, то проблема структур�
них наслідків інфляції повинна знаходитися у полі зору
практичного менеджменту. За умови, коли спе�
цифічність активів не є істотним структурним фактором,
то і специфічні структурні наслідки у вигляді зміни
відносних цін можна не брати до уваги. Як було показа�
но Дж.Вайнером, чисто рефлекторно підприємці мають
намір зменшити частку використання тих факторів, ціни
на які зросли за рахунок використання тих, ціни на які
знизилися без прямого врахування фактора специфіч�
ності [7].

З теоретичної точки зору більш важливим є випадок
сильних структурних наслідків для фірм зі значною рол�
лю специфічних активів. Оскільки цінові фактори спе�
цифічності мають прихований характер, то і адаптація ме�
неджменту буде проходити із запізненням. Латентна і не�
врахована зміна рівня ризику, зумовленого володінням
специфічними активами, може призвести до помилкових
рішень поточної та інвестиційної спрямованості. Особ�
лива небезпека полягає у тому, що специфічними акти�
вами у найбільшому ступені володіють фірми, які мають
значний креативний ресурс або значну ринкову вагу.

В умовах екологізації економіки негативна мульти�
плікація поганих (помилкових) інвестицій може бути
нейтралізована загальним зростанням прямих інвести�
ційних ризиків, які будуть нівелювати вплив фактора
специфічності активів на загальну макроекономічну не�
стабільність. Проте, якщо держава навчиться керувати
прямими інвестиційними та інфляційними ризиками еко�
логізації, знижуючи їх у масштабах системи в цілому та
не звертаючи належної уваги на мікроекономіку інфля�
ційної поведінки, то це може призвести до посилення
латентних інституціональних та специфічних ризиків
господарюючої системи. Накопичення таких ризиків та
розривів може далеко сягнути на фоні зовнішнього мак�
роекономічного благополуччя. Як показав Уерта де
Сото, антикризова макроекономічна політика стримує
процеси ліквідації помилково розпочатих процесів, роб�
лячи наступну адаптацію ще більш болючою [8].

За відкритої економіки та посилення впливу на гос�
подарюючі суб'єкти глобальних економічних факторів
може активізуватися роль такого елемента ринкової
структури, як нішева фірма. Будучи захищеною від кон�
куренції з боку більш крупних суб'єктів незначним об�
сягами стабільного (фіксованого) високоспеціалізова�
ного ринкового попиту, така фірма може дозволити собі
високий рівень спеціалізації та відповідно специфічності
своїх екологічних активів. Власні інновації за цих умов
є менш ризикованими, ніж в умовах повністю відкрито�

Активи 
(властивість) 

Можливість 
субституції 
(повна – П, 

незначна - Нз) 

Комплемен-
тарність 

(жорстка – Ж, 
м’яка – М, 
незначна – 

Нз) 

Рівень 
специфічності 

(високий, 
прийнятний, 
низький, 
слабкий) 

Відносна 
динаміка 
рівня цін 
(висока, 

стандартна, 
занижена) 

Вплив  
інфляції на 

специфічність 

А1 А2Ч +А2Ж+А4М прийнятний висока зростає 
А2 А1Ч, А4Н +А1Ж+А3Нз прийнятний висока зростає 
А3 А4П +А1Ж високий стандартна знижується 
А4 А3П +А2Ж прийнятний занижена зберігається 

Табл. 1. Приклад впливу інфляції на специфічність активів
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го для конкуренції ринку. Якщо інновації йдуть углиб
специфічних екологічних переваг нішевої фірми, то ча�
стка специфічних активів буде зростати. Таким чином,
непрямо буде посилюватися і загальний ризик бізнесу,
в тому числі піддаватися інфляційній ерозії.

Проблемність нішевого бізнесу, що зумовлена ви�
сокою специфічністю активів, може нарощуватися у
випадку спроби зайняти більш високий ринковий рівень,
пов'язаний з контролем значної частини ринку та пере�
ходом на масовий попит. В умовах інфляції стале зрос�
тання такої фірми можливе лише у разі позитивного
впливу фактора боргу на структуру капіталу та зрос�
тання відносних цін на товари, що виготовляються
фірмою [9]. Проте, якщо попит є достатньо еластичним,
то другу умову витримати достатньо важко, скоріш за
все, вплив інфляції буде негативним, що відобразиться
на зростанні потреби у ліквідних неспецифічних акти�
вах. У першу чергу, постраждає людська складова спе�
цифічних активів, тобто персонал технічних працівників,
інженерів, конструкторів та менеджерів, які володіють
високою спеціалізованою ефективністю. Знецінення
специфічних екологічних активів не може бути компен�
соване адекватним підвищенням стандартних активів.
Відмова від спеціалізованого ризику означатиме й істот�
не падіння дохідності.

Прихований фактор специфічності активів відіграв
велику роль у розпаді державно�монополістичних
структур радянської економіки на початку 90�х років
ХХ століття. Послідовний перехід від високої інфляції
через галопуючу інфляцію до гіперінфляції зробив спе�
цифічність активів (труднощі з їх реалізацією) ненор�
мально високою, що супроводжувалося різким зростан�
ням ризиків господарської діяльності. Фінансовий ри�
зик реалізовувався у формі нарощування двох розривів:
розриву грошових потоків та розриву між граничною
ефективністю використання різного роду активів, що
означало крайню внутрішню нерівновагу підприємств.
Наслідком став дефіцит оборотних коштів, для його
поповнення використовувалися будь�які джерела, в пер�
шу чергу, неспецифічні (непрофільні) активи, які мож�
на було певним чином використовувати в інших вироб�
ництвах. Специфічні активи нерідко реалізовувалися за
ціною металобрухту [10]. В результаті розриви і струк�
турні та фінансові диспропорції поступово зникли, але
не ціною вирівнювання виробничих і фінансових струк�
тур, а ціною деградації зовнішнього і внутрішнього се�
редовища та різкого зниження рівня рівноваги в еко�
номіці. Пристосування економічної системи до зміни
відносних цін прийняло характер економічної катаст�
рофи, яка була зумовлена інституційною катастрофою
системи державно�монополістичного соціалізму.

За умов відсутності ринкової конкуренції та ринко�
вих критеріїв система партійного керівництва давала
сенс та цінність деяким вельми специфічним та своєрід�
ним активам радянських підприємств, включаючи і
відповідний творчий потенціал. Можна передбачити, що
не лише в адміністративно�командній системі, а й у більш
загальних випадках феномен специфічних активів у не�
явному вигляді зумовлений і специфікою зовнішнього
інституційного середовища. Існування відповідних
інституційних інваріантів, в тому числі й екологічного
характеру, надає таким активам специфічну економіч�
ну цінність, що приймає форму внутрішніх переваг. В
умовах ринку це може бути національна екологічна мен�
тальність; традиція консерватизму; стійка регіональна
диференціація способу життя та споживання тощо.

Висока інфляція може діяти як дорожній каток,
нівелюючи сталу та достатньо глибоку інституційну
диференціацію ринкового попиту. Таким чином стира�
ються інституційні підстави особливої цінності специ�
фічних активів ринкових суб'єктів. У результаті більш
низькі відносні витрати експлуатації специфічних ак�
тивів екологічної спрямованості можуть змінитися на
стандартні або навіть більш високі (наприклад, в силу

переходу до стандартних умов контрактації, хеджуван�
ня та інших додаткових затрат транс акційного харак�
теру). Середні затрати зростуть на фоні можливого зни�
ження обсягів реалізації. Якщо менеджмент фірми вчас�
но не вибере шлях усвідомленого спрощення зовнішньо�
го і внутрішнього середовища шляхом вимушеної стан�
дартизації активів, то може виникнути питання про бан�
крутство господарюючих структур, орієнтованих на
переваги використання специфічних активів. Таке спро�
щення структури може готувати економіку до сприй�
няття нових детермінант, зокрема нових критеріїв еко�
логічної цінності специфічних активів.

ВИСНОВКИ
В умовах значної інфляції стохастичні процеси в

економіці активізуються, в тому числі активізується і їх
рушійний потенціал стосовно економічних переваг во�
лодіння специфічними активами екологічного спряму�
вання. Крім загального негативного впливу інфляційних
процесів на якість функціонування системи економіч�
них інститутів (перш за все через активізацію опортун�
істичної поведінки ринкових агентів) можна виділити і
більш конкретний механізм інфляційно зумовленої де�
струкції — через зниження ринкової цінності володіння
специфічними активами екологічного призначення. Цей
фактор підштовхує господарюючі суб'єкти на шлях
"екологічного опортунізму", оскільки час формування
економічно вигідного володіння екологічними актива�
ми істотно перевищує час життєвого циклу продукту,
що виготовляються за допомогою таких активів. Відпо�
відно для господарюючих суб'єктів знижуються і еко�
номічні вигоди поведінки, орієнтовані на виконання еко�
логічних приписів національних екологічних інститутів.

Якщо ж держава спроможна в прямому чи скрито�
му вигляді забезпечити елементи інституціонального
екологічного протекціонізму національних суб'єктів
господарювання, то можна зберегти якоюсь мірою
інституціональні детермінанти сталої вигоди екологіч�
них активів. Одним з проявів цього може стати продов�
ження життєвого циклу продукту до часу, зіставлено�
го з часом формування та економічно вигідного волод�
іння екологічними активами. Однак, якщо така практи�
ка не буде супроводжуватися жорсткою антиінфляцій�
ною політикою, ціною цього може стати зниження рівня
конкурентоспроможності національної економіки та
штучна консервація її структури.
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ВСТУП
Актуальність дослідження зумовлена тим, що ос�

таннім часом проблема визначення взаємозв'язку між
станом довкілля та регіональною безпекою є предме�
том досліджень фахівців у галузі економіки, екології та
міжнародної політики, які досліджують конкретні ас�
пекти економічної та екологічної безпеки регіонів та
концентрують свою увагу на виявленні взає�
мозв'язку між погіршенням стану навколишнь�
ого природного середовища та виникненням
економічних конфліктів на регіональному рівні.

Проблемам дослідження прояву екологіч�
них та економічних загроз і небезпек на регіо�
нальному рівні присвячені численні праці
вітчизняних та закордонних авторів, таких як
О. Балацький [15; 22], З. Варналій [2], Л. Жаро�
ва [21], А. Жулавський [4], Н. Караєва [16],
В. Кислий [15], Р. Корпан [16], Є. Лапін [15; 22],
Л. Мельник [15; 22], І. Недін [16], В. Сабадаш
[12; 13], О. Теліженко [15; 22], Є. Хлобистов [16;
19; 20; 21], І. Частоколенко [16], І. Чернодід [2],
G. Baechler [23; 24], K. Dow [27], T. Homer�Dixon
[26], A. Maltais [27], L. Ohlsson [28] та ін.

Разом з тим, подальшого дослідження по�
требують питання, пов'язані з ідентифікацією
та розробленням організаційно�економічного
механізму протидії еколого�економічним заг�
розам і небезпекам на регіональному рівні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розвиток теоретич�

них та науково�методичних положень щодо
ідентифікації та протидії еколого�економічним
загрозам і небезпекам в Україні. Відповідно до
поставленої мети були визначені такі завдан�
ня: 1) провести аналіз навколишнього природ�
ного середовища України; 2) визначити основні
види загроз і небезпек з точки зору взаємозв'�
язку між безпекою і станом навколишнього се�
редовища; 3) розробити практичні рекомен�
дації щодо протидії еколого�економічним заг�
розам та небезпекам на регіональному рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасних умовах господарювання раціо�

нальне використання природних ресурсів і охо�
рона довкілля є об'єктивною передумовою еко�
номічного зростання будь�якого регіону.

УДК 504:502.15:502.17:332.1(477)
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ЕКОЛОГО?ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ ТА

НЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ

У статті проаналізовано стан навколишнього природного середовища України. Визначено основні види

загроз і небезпек з точки зору взаємозв'язку між безпекою та станом довкілля. Запропоновано рекомен?

дації щодо протидії еколого?економічним загрозам та небезпекам на регіональному рівні.

The state of Ukrainian environment is analyzed in the article. The main types of threats and hazards in a view

of environmental change and security perspective are specified. The regional economic and environmental hazards

counteraction recommendations are worked out.
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Мінливість факторів зовнішнього та внутрішнього се�
редовища регіону призводить до необхідності аналізу
можливих зовнішніх та внутрішніх проявів взаємозв'�
язку його економічної та екологічної підсистем. Такі
зовнішні та внутрішні прояви, що можуть впливати на
безпеку регіону, можна вважати загрозами і небезпе�
ками.

Рис. 1. Основні групи загроз та небезпек
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На нашу думку, з точки зору взаємозв'язку між без�
пекою і станом довкілля, усі загрози і небезпеки можна
умовно поділити на три основні групи: економічні, еко�
логічні та еколого�економічні (рис. 1).

 Особливістю екологічних загроз і небезпек є те, що
їх прояв не характеризується цілеспрямованістю. Сти�
хія не обирає де, коли і кому саме завдавати збитків.

Основою виникнення економічних загроз і небезпек
є господарська діяльність як окремої особистості, так і
організованих груп людей. Відмітною рисою є економі�
чна доцільність небезпечної господарської діяльності,
що характеризується відхиленням від суспільних норм
господарського або соціального життя. Характерною
ознакою економічних загроз і небезпек є їх цілеспря�
мованість на конкретний об'єкт (суб'єкт господарюван�
ня, регіон або країну) та отримання за його рахунок
певних економічних переваг.

У роботі [9, с. 367] Фредерік Пол підкреслює, що
"…часи, коли головною загрозою безпеки суспільства
була лише злочинність давно вже минули, на зміну їй
прийшли нові еколого�економічні загрози".

Під еколого�економічною загрозою нами розумієть�

ся потенційна можливість нанесення фізич�
ної, матеріальної або іншої шкоди суспіль�
ним або особистим інтересам з боку окре�
мих факторів, що зумовлені характером гос�
подарської діяльності та станом довкілля.

Еколого�економічна небезпека — це без�
посередня форма прояву еколого�економі�
чної загрози, що має конкретну математич�
ну інтерпретацію.

Використовуючи наявні дані, до останнь�
ого часу було досить складно підтвердити
існування саме еколого�економічних загроз,
їх прояв і трансформацію у небезпеку регі�
ональних еколого�економічних конфліктів.
Проте результатами дослідження, проведе�
ного на базі Швейцарського федерального
технологічного інституту та Швейцарсько�
го фонду миру [23; 24; 27], доведено, що про�
яв еколого�економічної небезпеки є причи�
ною появи еколого�економічних конфліктів
з використанням насильства.

L. Ohlsson теж стверджує, що прояв еко�
лого�економічної небезпеки є загальним
знаменником багатьох, у тому числі міжна�
родних конфліктів. Він говорить, що "прояв
еколого�економічних загроз свідчить про
різкий перехід від сталого економічного роз�
витку до бідності та злиднів" [28].

Групою дослідників з університету міста
Торонто під керівництвом Томаса Гомера�
Діксона [26] визначено, що типовими умова�
ми переходу еколого�економічної загрози у
еколого�економічну небезпеку є:

1) залежність від природних ресурсів;
2) нестача природних ресурсів, викликана виснажен�

ням невідновних природних ресурсів, зниженням якості
та зменшенням кількості відновлювальних природних
ресурсів;

3) утискання еколого�економічних прав і свобод;
4) нерівністю доступу до ресурсів;
5) екологічною маргіналізацією, коли збільшення

чисельності населення та нерівний доступ до ресурсів
призводять до ефекту сумації з подальшою деградацією
відновлювальних та невідновних природних ресурсів.

Можна стверджувати, що регіонами, найбільш
схильними до прояву еколого�економічних небезпек, є:
1) регіони з підвищеною щільністю населення; 2) посуш�
ливі рівнини та гірські райони; 3) регіони, що знаходять�
ся під впливом погіршеного довкілля; 4) транскордонні
річкові басейни; 5) регіони спільного використання при�
родних ресурсів; 6) транзитні регіони; 7) регіони, багаті
на корисні копалини та інші природні ресурси.

У праці [8, с. 43] також досліджуються взаємозв'яз�
ки між екологічними проблемами та питаннями безпе�
ки. Умови, необхідні для переходу еколого�економіч�

них загроз у еколого�економічні небезпеки, мо�
жуть бути представлені у вигляді табл. 1.

Швейцарські дослідники [23; 24; 27] вважа�
ють, що еколого�економічні загрози перетворю�
ються у еколого�економічні небезпеки та спри�
чиняють виникнення конфліктів, пов'язаних зі
станом навколишнього середовища лише у випад�
ку одночасного прояву не менше двох із зазна�
чених у табл. 1 ключових умов.

На нашу думку, перетворення еколого�еко�
номічної загрози у еколого�економічну небезпе�
ку може супроводжуватися формуванням таких
передумов її прояву (рис. 2).

Перетворюючись на небезпеку, еколого�еко�
номічна загроза стає реальним фактором нане�
сення збитків. Імовірність прояву еколого�еко�
номічної небезпеки може визначатися у межах
від 0 до 1 (рис. 3).

Процес розвитку небезпеки може характе�

Таблиця 1. Ключові умови трансформації загрози у небезпеку

Рис. 2. Фактори впливу екологоEекономічних загроз та небезпек
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ризуватися підвищенням ймовірності її прояву.
Просто загрозу характеризує нульовий рівень
небезпеки. Еколого�економічні небезпеки з
рівнем прояву небезпеки від 0 до 0,6 включно
(0<Р

ПН
≤0,6) можуть бути охарактеризовані

тим, що внаслідок їх прояву еколого�економі�
чна система регіону буде нести втрати ресурсів,
що поновлюються. Рівень прояву еколого�еко�
номічної небезпеки, більший за 0,6 (0,6<Р

ПН
≤1),

може викликати наслідки, що мають критичний
характер. Прояв такої небезпеки може супро�
воджуватись руйнацією еколого�економічного
потенціалу регіону та втратою невідновних ре�
сурсів.

Еколого�економічні загрози і небезпеки ма�
ють ознаки як екологічних, так і економічних
загроз і небезпек. Першопричиною їх виникнен�
ня є цілеспрямована господарська діяльність
людини. Але цілеспрямованість еколого�еконо�
мічних загроз і небезпек не є абсолютною.

По�перше, прояв еколого�економічних заг�
роз і небезпек може бути викликаний викорис�
танням екологічно�небезпечних технологій ви�
робництва продукції та надання послуг, неспро�
можністю або небажанням суб'єктів господарювання
впроваджувати екологічно�безпечні технології або
відсутністю таких технологій узагалі.

По�друге, еколого�економічні загрози та небезпе�
ки можуть проявлятися внаслідок самовпевненості лю�
дини, недбалості або через необережність.

По�третє, результати прояву таких небезпек не ма�
ють конкретно визначеного адресного характеру — еко�
лого�економічні небезпеки, як і суто екологічні, не оби�
рають, коли і кому саме завдавати збитків. Руйнування
довкілля внаслідок господарської діяльності та спричи�
нені цим економічні збитки можуть мати як локальний,
регіональний, так і планетарний масштаб.

Роберт Сілверберг відмічає, що "справи йдуть пре�
чудово, — підприємства дають поштовх розвитку всій
національній економіці. Природно, що видовища типу
кінця світу користуються колосальною популярністю в
такі часи, як наші" [14, с. 391]. "Дрібні краплі розплав�
леного каменя і пил зависли в повітрі. Небо потемніло.
Потім воно стало ще темніше. Трильйон трильйонів ча�
стинок пилу конденсували водяну пару. Утворилися
краплі. Лив дощ. Потоки, цілі моря води з неба. Річки
переповнювалися. Дощі йшли навіть там, де
дощів ніколи не було… Всі річки світу від ви�
токів до гирл заповнилися рідким брудом. За�
гиблі дерева і трави перестали утримувати зем�
лю своїм чіпким коріннями, і дощі змивали її
у річки. Зимовий морок незабаром згустився,
а дощі перетворилися на снігопади. Світ зану�
рився у повний морок. Не стало ні дня, ні ночі.
Дощі і снігопади припинилися. Без сонячного
світла, що висмоктує воду з океанів, в повітрі
не залишилося вологи. Потопи змінилися льо�
дяними посухами…" [9, с. 362—371].

Дійсно, останні десятиліття характеризу�
ються стрімким розвитком промисловості,
транспортної інфраструктури, інформатиза�
цією суспільства, урбанізацією та інтернаціо�
налізацією господарської діяльності. Сучасна
економічна система грунтується на еко�
номічній доцільності та результативності.

Свого часу, один із засновників сучасної
економічної теорії А. Сміт відмічав, що кожен
індивід прагне за будь�яку ціну максимізува�
ти обсяги власного капіталу. Про це він гово�
рив так: "Кожен індивід прагне тільки до своєї
власної вигоди, і в цьому, як і в багатьох інших
випадках, ним керує невидима рука, що забез�
печує в кінці кінців результат про який він і не
думав" [29, c. 423].

О.Ф. Балацький зазначає, що "з економічним роз�
витком, збільшенням матеріальних благ людства зрос�
тають і побічні явища прогресу, наприклад, зброя ма�
сового знищення, забруднення навколишнього і природ�
ного середовища, недостатньо ощадне використання
земель, океанів і морів, прісних водоймищ та інших при�
родних ресурсів" [1, с. 5].

В.В. Добровольський наголошує, що "верхньою ме�
жею антропогенного впливу на біосферу у вигляді пе�
реводу в антропогенний канал первинної продукції зна�
ходиться на рівні близько 1% від чистої первинної про�
дукції фотосинтезу. Широко використовуються енер�
гетичні порівняння… промислові центри порівнюють з
природними вулканами — склад викидів у атмосферу у
них майже однаковий: тепло, пил, аерозолі, пара води,
сірчистий та вуглекислий гази тощо…" [3, с. 183].

Темпи, розмах та глибина втручання людини у при�
родні процеси за останні півстоліття значно підвищи�
лися. Враховуючи складність природних екосистем та
велику кількість напрямів антропогенного впливу на
довкілля, практично неможливо чітко визначити гранич�
но допустимі межі деформації екосистем.

Рис. 3. Рівні прояву екологоEекономічної небезпеки

Рис. 4. Аналіз прояву екологоEекономічних проблем в Україні
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У сучасних умовах господарювання спостерігаєть�
ся інтенсифікація взаємозв'язків між екологічною та
соціально�економічною підсистемами регіону. В зв'яз�
ку з цим виникає об'єктивна необхідність побудови стра�
тегії регіонального розвитку, виходячи з порівняння
стійкості екологічної підсистеми до антропогенного на�
вантаження та величини такого навантаження.

Аналіз екологічних досліджень, проведених експер�
тами UNDP, OSCE, Canadian International Development
Agency, UNEP/GRID�Arendal, ENVSEC [5; 7; 8; 11; 25],
дозволяє стверджувати, що для України важливішими
є проблеми, які пов'язані із взаємозв'язком між еконо�
мічним зростанням та станом довкілля. Сучасну еколо�
гічну ситуацію в Україні визнано кризовою (рис. 4).

Що стосується України, то останніми роками тех�
ногенне навантаження на її територію значно збільши�
лося та деструктивно вплинуло на стан навколишнього
середовища.

Зокрема, за даними Environmental Performance
Reviews. Ukraine. ECE/CEP/133 в Україні "відчуваєть�
ся нестача екологічних даних стосовно промислової
діяльності (наприклад, про звичайні та небезпечні
відходи, стічні води, забруднення грунту та водних
об'єктів), тому важко оцінити точний вплив на довкіл�
ля. Хоча загальні капітальні вкладення істотно зросли
з 2002 року, результативність природоохоронної
діяльності у промисловості не набагато покращилася.
Це виражається у невеликій кількості підприємств, які
запровадили системи управління навколишнім середо�
вищем (лише близько 30 підприємств отримало серти�
фікати ISO 14000), невеликою кількістю пілотних про�
ектів, ініційованих щодо запровадження системи все�
охоплюючого запобігання та контролю забруднень,
недостатньою ємністю та низькою ефективністю
центрів чистих технологій. Більше того, у промисло�
вості існує нестача стратегій та політики щодо її ста�
лого розвитку. Особливо необхідним є політичний тиск
для заохочення визначення пріоритетів у промисло�
вості щодо охорони довкілля. Існує великий потенці�
ал модернізації промислових технологій шляхом роз�
робки проектів спільного впровадження в рамках
Кіотського протоколу, але цей потенціал не викорис�
товується"  [7, с. 3].

Україна є невід'ємною частиною світової соціально�
економічної системи, діяльність якої базується на нео�
бмеженому використанні природних ресурсів у госпо�
дарському обігу, що призводить до забруднення довкі�
лля та виснаження природно�ресурсного потенціалу
країни, сприяє поглибленню екологічної кризи, появі
перед Україною глобальних еколого�економічних не�
безпек.

На нашу думку, сучасні еколого�економічні загро�
зи та небезпеки в Україні характеризуються багаторів�

невістю та надзвичайною складністю свого ха�
рактеру. Їх прояв в Україні може створювати
напруженість та небезпечні ситуації як по
відношенню до окремих особистостей,
суб'єктів господарювання, так і на регіональ�
ному рівні, що, в свою чергу, є перешкодою на
шляху сталого розвитку України і підвищує
вірогідність розвитку еколого�економічних
конфліктів, у тому числі з використанням на�
сильства.

Для того, щоб вижити і забезпечити свій
стійкий розвиток, Україна повинна протисто�
яти еколого�економічним загрозам і небезпе�
кам, що виникають на її шляху. Розглядаючи
проблему протидії еколого�економічним заг�
розам і небезпекам, необхідно пам'ятати сло�
ва таких видатних людей, як Чжуге Лян, дер�
жавного діяча царства Шу [17, с.23]: "Розду�
мувати і брати до уваги — означає думати про
те, що поряд, і враховувати те, що далеко.
Якщо люди не враховують те, що далеко, біда

виникне поряд з ними"; генерал�фельдмаршала, графа
О.В. Суворова: "…Незрозуміло яку дорогу може об�
рати ворог, наказую тільки на всіх шляхах його, скоро
доганяючи, хоробро вражати" [10, с. 327—329]; англ�
ійського військового теоретика та історика, генерал�
майора Дж. Фуллера: "Оригінальне мислення, а не по�
середність лежить в основі успішного ведення армії.
Зробити те, чого не чекає ворог, те, до чого він не го�
товий, те, що його здивує і морально обеззброїть. Зав�
жди випереджати ворога в думках і передбачати його
кроки. Бачити наскрізь душу супротивника і приголом�
шувати його своїми діями, роблячи те, чого він від вас
ніяк не чекає, — в цьому полягають основи управління
військом" [18].

Саме це і є ключовим моментом нашого досліджен�
ня. Нами доведено існування для України еколого�еко�
номічних загроз та небезпек, описано механізм їх про�
яву та дії. Вважаємо за необхідне розкриття сутності
механізмів захисту від еколого�економічних загроз та
небезпек.

Грунтуючись на результатах досліджень, проведе�
них у Центральній Азії (Регіон Фергана�Ош�Худжанд)
фахівцями Програми ООН з навколишнього середови�
ща (ЮНЕП), Програми розвитку ООН (ПРООН),
Організації з безпеки та співробітництва у Європі
(ОБСЄ) "Навколишнє середовище і безпека: трансфор�
мація ризиків у співпрацю" [8, с. 8] щодо визначення
взаємозв'язку між навколишнім середовищем та безпе�
кою, можна виділити такі основні інструменти протидії
еколого�економічним загрозам та небезпекам в Україні
у соціально�демографічній, політичній та еколого�еко�
номічній площинах системи сталого регіонального роз�
витку (рис. 5).

Необхідно відмітити, що універсальних рецептів
захисту від еколого�економічних загроз та небезпек,
які підходили б кожному регіону, не існує. Природ�
но, що кількість традиційних варіантів захисту від
еколого�економічних загроз та небезпек обмежена.
Але, якщо на регіональному рівні уміло застосовува�
ти їх комбінації, то в тій або іншій ситуації можна
отримувати неповторні поєднання, що зможуть га�
рантувати ефективну протидію і подолання еколого�
економічних загроз та небезпек. Проте не можна
створити ефективну систему протидії еколого�еконо�
мічним загрозам, не беручи до уваги, наскільки вона
здійснена. У реальних умовах протидії еколого�еко�
номічним загрозам та небезпекам, планувати і діяти
доведеться одночасно, що украй складно. Необхідно,
щоб стратегічні і тактичні плани по боротьбі з еколо�
го�економічними загрозами та небезпеками співвідно�
силися із сьогоденням. "Нам надано право здійсню�
вати у житті будь�які помилки — окрім тієї, що зни�
щить нас" [6].

Рис. 5. Деякі інструменти протидії екологоEекономічним загрозам
та небезпекам
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ВИСНОВКИ
У результаті аналізу специфіки взаємозв'язків між

безпекою та станом довкілля встановлено, що усі загро�
зи та небезпеки можна умовно поділити на три основні
групи: економічні, екологічні та еколого�економічні.

Результати проведеного дослідження дозволяють
стверджувати, що Україна є невід'ємною частиною
світової соціально�економічної системи, діяльність якої
базується на необмеженому використанні природних
ресурсів у господарському обігу, що призводить до заб�
руднення довкілля та виснаження природно�ресурсно�
го потенціалу країни, сприяє поглибленню екологічної
кризи, появі перед Україною глобальних еколого�еко�
номічних небезпек. Сучасну екологічну ситуацію в Ук�
раїні визнано кризовою.

Не дивлячись на те, що повністю уникнути прояву еко�
лого�економічних загроз неможливо, грамотно розроб�
лена стратегія протидії може мінімізувати вірогідність їх
перетворення у еколого�економічну небезпеку. Така стра�
тегія повинна бути спрямована на "перемогу без бороть�
би", а не у результаті ліквідації наслідків прояву еколого�
економічних небезпек. Необхідно відзначити, що нерідко
саме неординарні підходи до вирішення еколого�економ�
ічних проблем ведуть до перемоги найкоротшим шляхом.
Бездумне копіювання досвіду інших країн призводить, у
кращому випадку, до посередніх результатів. Лише ухва�
лення нестандартних рішень дозволить Україні ефектив�
но протидіяти еколого�економічним загрозам та небезпе�
кам у ринкових умовах господарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цукрова промисловість — це промисловість, яка

споживає велику кількість енергії. А, як відомо, зі збіль�
шенням ціни на пальне, необхідно спрямовувати великі
зусилля на створення більш енергоефективного цукро�
вого заводу. Таким чином, енергозберігаюче устатку�
вання, таке як турбіни для продукування електроенергії,
вакуумні установки з циркуляторами, є важливим при�
кладом нових технологій, використовуваних останніми
роками на цукрових заводах, щоб поліпшити ефек�
тивність і повернути інвестиційну привабливість нещо�
давно побудованих і розширених фабрик [8].

Виробнича потужність (кількість цукрових буряків,
оброблених через 24 години) цукрових заводів у бага�
тьох країнах, таких як Франція, Німеччина і Сполучені
Штати, була збільшена, щоб поліпшити ефективність за�
водів. Наприклад, у 1980 році у Сполучених Штатах дія�
ли 53 заводи з переробки цукрових буряків з середньою
потужністю приблизно 3000 т/день; у 1990 році, було
36 фабрик з середньою потужністю 4700 т/день, а у 2004
році — 25 фабрик з середньою потужністю приблизно
7000 т/день.

У 2005 році компанії Amalgamated Sugar, Michigan
Sugar зупинили роботу на своїх заводах. Останнє зак�
риття скоротило кількість американських цукрових за�
водів з переробки буряку до 22 і збільшило середній
розмір переробки до 7200 т/день. У результаті залиши�
лися тільки ті виробники, які виробляють більше цукру
з нижчими витратами виробництва.

Канада також нещодавно закрила декілька зі своїх
фабрик (головним чином, через високий ступінь вимог
до виробників). У 2005 році у Канаді був тільки один за�
вод з переробки цукрового буряку (фабрика Роджер�
са) в Тейбері, Альберта (керований під Rogers Sugar Ltd.)
зі здатністю переробки приблизно 6000 т/день. Проте
канадські фермери, розташовані на південному заході
Онтаріо, посилають свої цукрові буряки через кордон
на переробку на завод у Кросвелі (один з заводів
Michigan Sugar в США).

В Україні в 2011 році запущено приблизно 70 заводів.
Не дивлячись на тенденцію до збільшення кількості дію�
чих заводів в нашій країні, за прогнозами експертів, їхня
кількість до 2015 року знизиться до 50 [1]. На сьогодні в
світі кількість заводів, що займаються виробництвом
цукру — невиправдано велика (рис. 1).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЧИ ПУБЛІКАЦІЙ

 Різні аспекти витрат при виробництві цукру дослі�
джувались у роботах таких вітчизняних науковців:
Л.В.Брянцева, А.Н. Полозова, Л.І. Чернявска. Значну
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увагу економічній ефективності зберігання цукрового
сиропу в резервуарах приділяли такі зарубіжні вчені:
М. Асаді, Ч. Шмельц. Проте, на нашу думку, дане дос�
лідження потребує більш змістовного аналізу та подаль�
ших розробок з метою застосування у практичній діяль�
ності вітчизняних підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка напрямів реформування

української цукрової промисловості. Та ефективного
використання резервуарів з цукровим сиропом для ство�
рення ефективної діяльності цукрових заводів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВОГО МАТЕРІАЛУ
Перше повномасштабне зберігання сиропу було

здійснене в 1960 році компанією "Holly Sugar" в Сполу�
чених Штатах. Декількома роками раніше компанія ви�
конала експериментальні тести, щоб оцінити потенціал
техніки і визначити вимоги до зберігання. Початкові
випробування були дуже успішні, і до середини 1960�х
багато інших фірм наслідували приклад "Holly Sugar".

Вісінгтонський завод в Англії має можливість збе�
рігати до 50 % згущеного цукрового соку, який вироб�
ляється в 10 великих сталевих резервуарах сумарною ве�
личиною 370 000 тонн (всі цукрові заводи Англії мають
можливість зберігати 806 000 тонн густого цукрового
соку) [3]. Цей сік повертається на фабрику після оброб�
ки буряку, щоб продовжити виробництво впродовж
року. Здебільшого зберігання соку використовується на
заводах з вищими можливостями обробки цукрового бу�
ряка, ніж виробництва цукру, або на фабриках, які пла�
нують розширити здатність переробки цукрового буря�
ка. Збережений продукт переробляється на цукор поміж
двома періодами обробки цукрового буряку. А продук�
том збереження є сироп.

Метою зберігання цукрового сиропу є:
— можливість збільшення обробки цукрового буря�

ку за менших інвестицій;
— збільшення періоду використання устаткування;
— збільшення виробничого періоду;
— зменшення періоду обробки цукрового буряку;
— зменшення втрат цукру в буряках;
— економія площі для зберігання цукру.
Проте, збережений сік зазвичай обробляється

швидко (два — чотири тижні залежно від величини
соку).

Зберігання цукрового соку вимагає високого почат�
кового рівня підготовки і ретельності під час самого збе�
рігання. Необхідно дотримуватися усіх вимог зберіган�
ня і при цьому за найменших витрат. При бережному
зберіганні сироп може зберігатися з малими втратами
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якості і цукру. Основними трьома показниками, що
впливають на його зберігання найбільшою мірою є: тем�
пература, вміст сухих речовин та рівень pH. Їх необхід�
но чітко контролювати для досягнення успіху в отри�
манні якісного цукру. Розглянемо чинники, що вплива�
ють на якість сиропу:

— вміст сухої речовини в сокові має бути в діапа�
зоні 67—72 %. Осмотичний тиск регулює розвиток
мікробів у збереженому сиропі. Зростання більшості
організмів загальмовується високим вмістом сухих ре�
човин. Тому бажаною є максимально можлива концен�
трація сиропу. Якщо концентрація соку буде занадто
високою, то понад міру зросте кількість кристалізова�
ного цукру, залишаючи шар цукру на підлозі резервуа�
ру. Оптимальну концентрацію необхідно міняти залеж�
но від чистоти цукру і навколишньої температури, очі�
куваної під час періоду зберігання. У помірному кліматі
використовують вміст сухих речовин в межах 68—69 %.
В резервуарі зі згущеного соку в цьому діапазоні виник�
не тільки тонкий кристалічний шар, від 1 до 5 см крис�
талів. При вищому вмісті сухих речовин на дні спостер�
ігались шари до 75—100 см;

— рівень pH продукту має бути в діапазоні 8—9,5,
щоб зменшити розвиток бактерій і втрати цукру (у разі
низького pH необхідно додати 0,5 кілограма каустич�
ної соди (NaOH) на тонну соку, що дозволить збільши�
ти рівень pH продукту приблизно на одну одиницю). Не�
обхідно обережно піднімати значення pH, тому що в разі
значного його збільшення зростає кольоровість.
Збільшене додавання лугу також призводить до більшо�
го переходу цукру в мелясу. Система зберігання сиро�
пу має бути обладнана засобами контролю значення pH
в сиропі для зберігання і за необхідності забезпечувати
можливість додавання відповідних реагентів;

— чистота продукту не повинна перевищити 92 %,
тому що продукти із високим вмістом цукру під час збе�
рігання мають схильність формувати кристали. Якщо
взяти стандартний сироп на зберігання, то це призведе
до низького виходу цукру. Якщо кількість нецукрів ве�
лика, то це може бути небезпечно. Також були спроби
зберігати очищений вапном дифузійний сік. Спроба по�
лягала в тому, щоб знизити втрати цукру при зберіганні
цукрових буряків. Використовувався висококонцентро�
ваний дифузійний сік, що надходив на початку вироб�
ничого періоду. Коли переробка цукрових буряків за�
кінчувалася, сік повертали на завод, але виникали еко�
номічні і виробничі проблеми. Кардинальних переваг в
зберіганні очищеного дифузійного соку не було досяг�
нуто, окрім цього збільшилась кольоровість, що призве�
ло до проблем з переробкою;

— згущений сік з випар�
ників повинен бути охоло�
джений перед тим, як надійти на
зберігання. Навіть його збері�
гання у короткий період при
температурі вище 30 градусів
має негативні наслідки, не гово�
рячи вже про довготермінове
зберігання. Для отримання най�
кращих результатів його необ�
хідно охолодити до 15 градусів,
а ще краще до 10 градусів перед
зберіганням. Під час зберігання
температура не повинна пере�
вищувати 10 градусів, якщо це
можливо.

Передача тепла в середині
концентрованого соку є досить
невеликою, тому зміни темпе�
ратури в середині резервуару
відбуваються повільно. Трап�
ляється, що зимою в цистерні
згущений сік може охолодити�
ся нижче 0 градусів, а літом, в

жарку погоду, нагрітися до 25 градусів. Якщо уважно
до цього поставитися, можна успішно зберігати сік про�
тягом усього літа;

— фільтрація: продукт має бути відфільтрований,
щоб видалити мікроби, не убиті високою температурою,
і для фільтрування невеликих часток сахарози, щоб
уникнути утворення ядра для формування кристалів
цукру в резервуарах або трубах;

— бактеріостати. Щоб загальмувати зростання бак�
терій в збереженому сиропі, у Європі використовував�
ся формальдегід. Звичайною практикою було дозувати
в сироп для зберігання формальдегід на рівні приблиз�
но 50—100 г/тонн. Проте необхідна концентрація 500 г
на тонну, щоб гарантувати повне запобігання діяльності
бактерій. Оскільки мікробіологічна активність завжди
починається на відкритій поверхні сиропу, бактеріос�
тат може бути доданий як плівка 1 мм завтовшки або
розприскуватися на поверхні резервуару, або у разі при�
сутності системи рециркуляції, розпилятися в повітря�
ний потік за встановленим вентилятором.

Використання формальдегіду в США не було широ�
ко поширеним. Виробники цукру в Сполучених Штатах
раніше дезинфікували поверхні резервуару і стіни роз�
чином формаліну, але використання формальдегіду за�
боронене в Сполучених Штатах з 1991. На сьогодні єдині
біоциди, які дозволені для прямого додавання в густий
сік — це карбамати, але їхнє використання не дуже по�
ширене;

— чистота: Резервуари для зберігання мають бути
чистими і добре стерилізуватися з відповідним біоцидом
(хімікати для того, щоб убити мікроби) перед викорис�
танням, щоб запобігти інверсії сахарози під час збері�
гання. Вся внутрішня поверхня миється холодною во�
дою під тиском від 20 до Pa61030 • . Тоді використову�
ють санітарну речовину під тиском Pa61014 • . Через 30
хвилин гарячим полосканням (50—60 градусів) видаляє�
мо санітарну речовину і резервуар проходить мікробіо�
логічну експертизу.

Вплив зберігання на якість сиропу в резервуарі на�
стільки малий, що його часто важко визначити. Одне
можна сказати впевнено, що сік після збереження не
стає кращим. Якщо температура зберігання дуже низь�
ка, то можливе зростання кольоровості. Це зростання
незначне, якщо кольоровість перед зберіганням була
незначна. Чистота сиропу може знизитись через висо�
ку температуру або мікроорганізми. Деякими дослідни�
ми лабораторіями було виявлено спад чистоти сиропу
до 0,01 % на день. Проте на практиці, такі втрати прак�
тично не виявляються [7].

Головне занепокоєння в зберіганні соку полягає в

Рис. 1. Порівняння кількості цукрових заводів та виробленого цукру за країнами
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тому, що завжди існує потенційна небезпека втрат. Щоб
обмежити такі втрати, сироп необхідно перевіряти про�
тягом періоду зберігання. Резервуари для зберігання
мають бути обладнанні пунктами для проб, які не доз�
воляли б проникнення інфекцій. Якість сиропу має бути
перевірена, одразу після його створення. Після запов�
нення баків потрібно регулярно проводити аналіз. Най�
відчутніший індикатор втрат — це зміни в значенні pH.
Значення pH в зараженому резервуарі змінюється знач�
но раніше, ніж зміни в рівнях цукру чи чистоти.

Перевірка на вміст мікроорганізмів допомагає, але
дуже часто високий рівень мікроорганізмів може бути
визначений тільки після втрати рівня цукру.

Найкращий спосіб уникнути втрат в резервуарі, у
якому сироп почав псуватися — направлення сиропу на
переробку. Щоб обмежити падіння значення pH в ре�
зервуарі, додають каустичну соду або подібні елемен�
ти, щоб зробити сік лужним. Ефективність такої дії до�
сить сумнівна. Біоциди можуть використовуватися, але
їх застосування в повному резервуарі обмежені. Однією
із причин складності у протистоянні діяльності бактерій
є велика маса соку.

Проведемо розрахунки щодо економічної вигоди зі
встановлення резервуару з сиропом. Завод із потужні�
стю 6000 тонн цукрового буряку в день (високий показ�
ник для українського заводу) планує встановити устат�
кування для зберігання соку, збільшивши здатність пе�
реробки цукрового буряку на 1000 тонн за день. Також
є наступні дані:

—  вміст сухих речовин в дифузійному сокові (DS
1
)

— 15,0 %;
— вміст сухих речовин в сиропі (DS

2
) — 67,5 %;

— чистота згущеного соку (Pj) — 89,5 %;
— видалення води до маси буряка (D) — 120 %;
— чистота утфеля перед центрифугуванням (Р

2
) —

92,5 %;
— чистота сиропу (Р

1
) — 84.8 %;

— чистота меляси (P
M

) — 60,0 %;
— період обробки буряку 60 днів (середній період

переробки буряка для України в 2010 році).
Необхідно розрахувати: кількість густого соку, ви�

робленого з 1000 тонн цукрового буряку; ємність резер�
вуару для зберігання; масу виготовленого сиропу вихід
цукру з сиропу; період на виготовлення цукру з сиро�
пу(дні).

Вихід сиропу з 1т цукрового буряку.
Величина згущеного соку (mTJ), виробленого з 1000

тонн цукрового буряка (mB = 1000 тонн), може бути
розрахована за вмістом сухих речовин в дифузійному
сокові (DS

1
) і сиропі (DS

2
), і за величиною видалення води

до маси буряку (D):
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2
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об'єм сиропу складає:
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Об'єм резервуару, потрібний для того, щоб зберег�

ти 1 т згущеного соку:
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12528 кубометрів соку потребують середнього ре�
зервуару 40 м в діаметрі і висотою (h):
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Відновлення цукру (R) зі збереженого згущеного

соку може бути обчислене при використанні чистоти гу�
стого соку (Pj) і патоки (Pм) таким чином:
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Знаючи, що цукровий завод має потужність пере�
робки від 6000 т цукрового буряку в день, час на пере�
робку сиропу (у днях) можна вичислити завдяки
співвідношенню:

Днів10
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100060 =×

Знаючи чистоту утфеля (P2) і сиропу (P1), ефек�
тивність кристалізації становить:
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Маса згущеного соку, виготовленого під час пере�
робки цукрового буряку, становить:

275,6*60=16536
Цукор, виготовлений зі збереженого згущеного

соку, становить:

тонн7,9061
100

8,5416536 =×

Маса цукру, яку можна виготовити з 1тонни цукру
(GE):

тоннGE 55,0
16536

7,9061
==

З економічної точки зору важливо порівняти
вартість зберігання в двох системах: зберігання соку в
резервуарі і зберігання цукру на складі. Отже:

— операційні витрати: витратна частина цукрового
зберігання залежить від того, як цукор був оброблений
і збережений на цукровій фабриці. Змінні витрати для
того, щоб обробити сік, можуть бути від 15$ до 40$ на
тонну цукру залежно від засобів. Змінні витрати для
зберігання цукру набагато нижчі;

— капіталовкладення: капіталовкладення на збері�
гання соку значно нижчі, ніж витрати розширення по�
тужностей для виготовлення готової продукції тому, що
на завершальному етапі виробництва (вакуум апарати,
центрифуги, і так далі) устаткування є дорожчими, ніж
устаткування, потрібне для зберігання сиропу.

Фактично зберігання соку розширює період вико�
ристання устаткування для виробництва цукру. Стан�
дартний силосний склад коштує $5 мільйонів для збе�
рігання 30000 тонн цукру (170 доларів та тонну цукру).
Резервуари для зберігання соку і допоміжні дії для збе�
рігання еквіваленту цукру (приблизно 60000 тонн сиро�
пу) коштують 1,5 мільйони$ ($50/т цукру), що нижче,
ніж склад для зберігання цукру на 70 %.

Щодо вартості робочої сили, то витрати на робочу
силу для виготовлення цукру піску під час обробки цук�
рових буряків вищі, ніж в кінці періоду, тому що необх�
ідно залучати додаткову робочу силу. Зберігання цук�
ру на складі вимагає більше витрат праці, ніж зберіган�
ня соку.

Попереднє порівняння доводить, що термін повер�
нення інвестицій на зберігання соку значно коротший,
ніж термін повернення інвестицій від розширення по�
тужностей виробництва цукру і складських приміщень.

Основне устаткування, потрібне для зберігання соку
— спеціальний резервуар. Збережені соки на цукрових
фабриках зазвичай важкі в порівнянні з іншими матері�
алами. Наприклад, сік з 70%�им вмістом цукру має
щільність 1330 кг/м3, що важче, ніж мазут (який має
щільність приблизно 900 кг/м3). Тому резервуари, які
використовуються для зберігання соку, мають бути в
змозі протистояти тиску створеному в них. Спаяні ре�
зервуари з нерухомим дахом (40—48 м в діаметрі і 15—
18 м висотою з місткістю 25000—43000 тонн) зазвичай
використовуються для зберігання соку. Вершина і дно
резервуару — конус. Висота нижнього конуса складає
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приблизно 1 м. Вхідний продукт накачується через ос�
нову резервуару, а відкачка соку здійснюється трубою
в діаметрі 1 м і нависоті1 м завглибшки.

Незручність у резервуарі з нерухомим дахом поля�
гає в тому, що велика поверхня соку контактує з атмос�
ферою, викликаючи розчинення розміщеного на по�
верхні продукту. Для запобігання розчиненню рекомен�
дується:

— встановлення вентиляторів нагорі резервуару,
для переміщення повітряного простору;

— покрити харчовою олією поверхню продукту;
— заміна даху резервуару на плаваючий дах.
Резервуари з плаваючим дахом забезпечують кращі

умови зберігання. За нормальних умов сік може збері�
гатися в резервуарі з плаваючим дахом більше трьох
років без втрати якості. Найбільш важливим питанням
в проектуванні плаваючого даху є забезпечення між
плаваючим дахом і стіною резервуару гладкого руху
даху вгору і вниз, а також щільності, щоб запобігти ви�
току. Внутрішня частина резервуару покривається спе�
ціальною харчовою фарбою, що захищає сік від реакції
з поверхнею резервуару.

Окрім резервуарів для зберігання, станція для збе�
рігання соку містить наступне допоміжне устаткуван�
ня:

— фільтри: листові фільтри зазвичай використову�
ються перед збереженням продукту;

— охолодження: пластинчасті теплообмінники ви�
користовуються для охолодження;

— точки для проб: резервуар має бути обладнаний
короткою трубою і клапаном для здійснення проб на
кожних 1,5—2 м. Це дозволяє операторові отримати
зразок продукту на різні рівнях;

— вимірювальний прилад: використовуваний, щоб
виміряти зміст резервуару;

— устаткування для регулювання рівня pH чинни�
ка;

— насоси для перекачки соку.
Для максимальної точності облік збереженого соку

має бути заснований на вазі, а не на об'ємові, якщо мож�
ливо. Вимірювальні пристрої не досить точні для того,
щоб виміряти вміст резервуару. Якщо фабрика не зас�
тосовує ваг, а використовує манометри, щоб виміряти
об'єм, то масу збереженого соку вичислюють за висо�
тою заповнення резервуару.

Зазвичай фабричний хімік веде облік вмісту резер�
вуарів. Так, наприклад, обчислимо масу соку в 2,5 см
(табл. 1).

Розрахуємо: об'єм сиропу в резервуарі в 2,5 см вище
конусу; вагу соку в резервуарі 2,5 см вище конусу; су�
марний об'єм соку в конусі; повну масу соку в конусі;
повну місткість резервуару.

Ми можемо вичислити об'єм(v) і масу (m) кожних
2,5 см сиропу вище циліндричного конусу таким чином:

Об'єм сиропу в конусі:

Загальна маса соку в конусі:

Маса соку в циліндричній частині:

Повна місткість резервуару:

Під час кінцевої обробки отримують цукор�пісок
і мелясу. Операція переробки цукрового сиропу така
ж, як стандартна, але за однієї відмінності: відсутня
операція випаровування соку. Щоб забезпечити ви�
соку температуру необхідно виконати одну з двох
операцій:

— застосувати конденсат (трохи конденсату завж�
ди залишається в кінці переробки цукрового буряку),
випарюваний у випарниках, щоб виробити пару для по�
дальшої роботи;

— збережений продукт розчиняють до цукристості
30% і 40 %, фільтрують, випаровують, щоб досягти кон�
центрації 75% та посилають на переробку. Пара, вироб�
лена у випарній установці, використовується для кінце�
вої переробки.

Другий варіант, подібний на подвійну роботу, але це
— кращий вибір, оскільки є більш економічним.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті проведеного дослідження встановле�

но, що високі капітальні витрати цукрової промисло�
вості зумовлені використанням важкого устаткування.

Взагалі, необхідні капітальні витрати, щоб встано�
вити новий цукровий завод, коливаються від 15000$ до
30000$ за тонну щоденної обробки буряку (так в
2011році проект будівництва нового цукрового заво�
ду на Вінниці з потужністю переробки 12 т/доба оці�
нили в 350 мільйонів доларів). Для розширення і рекон�
струкції старих заводів капітальні витрати вищі при�
близно на 25 %. Реконструкція цукрового заводу кош�
тує 10—50 млн дол., залежно від устаткування, яке за�
вод вже має на місці. Отже, застосування дешевшої
технології зберігання цукрового сиропу є сьогодні ре�
альною альтернативою, що дозволяє уникнути знач�
них інвестиційних витрат і, таким чином, призводить
до нижчих капітальних витрат для зміненого заводу. В
результаті наявне устаткування краще використо�
вується в довшому операційному періоді (менше часу
простою), а через збільшення виробничих потужнос�
тей зменшує втрати цукру в кагатах, проте збільшують�
ся витрати палива.
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Оскільки визначальним фактором розвитку еконо�
міки будь�якої держави світу є її природо�ресурсний по�
тенціал, то і є необхідність раціонального його викори�
стання з метою довгострокового збереження лідерсь�
ких позицій у вибраному напрямі розвитку держави.

Водні ресурси нашої країни не є стратегічним ресур�
сом, проте вони виступають ключовим фактором роз�
витку. У зв'язку з цим водне господарство має підтрим�
ку держави у вигляді реалізації бюджетних програм
розвитку водогосподарсько�меліоративного комплек�
су. І актуальним державним та соціальним питанням є
забезпечення найбільш повної ефективності реалізації
цих програм.

Проблемам ефективності бюджетних програм при�
діляли увагу такі вчені, як Азаров М.Я., Булгакова С.,
Деревчук О.І. [2], Єфименко Т.І. [5], Жибер Т. [6], За�
патріна І., Огонь Ц.Г. [3], Павлюк К., Пасічник Ю., По�
теряйло І., Рубан Н.І. [5], Стефанюк І.Б. [5], Усенко Ю.В.
[4], Чугунок І. та ін.

У постанові КМУ "Про затвердження Порядку роз�
роблення та виконання державних цільових програм" у
розділі "Очікувані результати виконання програми, виз�
начення її ефективності" визначаються показники, зок�
рема економічні, соціальні, екологічні, яких передба�
чається досягти в результаті виконання програми, та
проводиться їх оцінка з урахуванням офіційних стати�
стичних показників найближчого від початку виконан�
ня програми звітного року [1].
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На думку вчених [2], у багатьох програмах до цих
вимог ставлення залишається формальним, очікувані ре�
зультати формулюються не конкретно, відсутні реальні
кількісні та якісні критерії, які дозволили б оцінити стан
виконання відповідної програми. Автори [2] визнають
за необхідне на законодавчому рівні визначити вимоги
до критеріїв ефективності програм. При цьому повинні
застосовуватися якісні та кількісні критерії як еконо�
мічної, так і соціальної ефективності. Крім того, у відпо�
відному нормативно�правовому акті мають бути чітко
визначені організаційно�правові наслідки невідповід�
ності результатів виконання програми цим критеріям.

Серед основних причин низької результативності
бюджетних програм виділяють відсутність пріоритетів
у бюджетній політиці на середньо� й довгострокову пер�
спективу, недостатню обгрунтованість запровадження
бюджетної програми без урахування головних вимог
Закону України "Про державні цільові програми", не�
послідовність управлінських рішень для досягнення ре�
зультативності бюджетних програм, непослідовність у
виконанні й реалізації бюджетної програми [3].

На думку вчених [3], бюджетні програми можуть
бути результативними лише за умови зміни підходів та
інструментів їх реалізації, використання інтенсивних
методів управління державними коштами на кожному
етапі їх проходження, повноцінного впровадження в
бюджетний процес програмно�цільового методу.

Інші вчені [4] наголошують, що контроль за дотри�
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манням принципу ефективності відбувається через сис�
тему паспортизації бюджетних програм. У паспорті
бюджетної програми, в обов'язковому порядку визна�
чаються планові показники результативності програми:
показники затрат, що визначають обсяги і структуру
ресурсів, необхідних для виконання бюджетної програ�
ми; показники продукту, абсолютні показники, що ви�
користовуються для оцінки отриманих результатів; по�
казники ефективності, відносні показники, що розра�
ховуються як витрати на одиницю показника продукту;
показники якості, які відображають якість вироблених
товарів (виконаних робіт, наданих послуг).

Разом з тим зауважується [4], що такий підхід не є
досконалим. Такої ж думки інші вчені [5], які вважають,
що недоречною є вимога визначення показників ефек�
тивності у паспорті бюджетної програми, оскільки вони
є оціночними показниками. Під сумнів ставиться не�
обхідність визначення показників якості (витрати на
випуск неякісних товарів не можна включати у звіт про
виконання програми). Згідно з таким баченням, показ�
ники програми повинні визначати: обсяг і структуру
фінансових ресурсів, залучених до виконання бюджет�
ної програми (показники витрат); обсяг виробленої
внаслідок виконання бюджетної програми продукції,
наданих послуг чи створених для їх своєчасного і за
мінімальною ціною надання у майбутньому умов (показ�
ники продукту); рівень досягнення цілей бюджетної
програми (кількісний, якісний), що переважно визна�
чається як питома вага (показники результату) [5].

На думку вчених [4], більш логічним вбачається про�
водити оцінку програм за трьома групами показників:
показники, що відображають забезпеченість ресурса�
ми; показники, що розкривають результативність про�
ведених робіт по програмі; показники ефективності, що
дозволяють провести оцінку ефективності та якісний і
кількісний аналіз отриманих результатів.

Іншим, також, має бути і сам підхід до визначення
показників. Кожна програма, залежно від своїх особ�
ливостей, повинна оцінюватися за показниками, які
найбільш повно розкривають її сутність та результа�
тивність. Причому розрахунки фінансових показників
мають проводитися з урахуванням коефіцієнта дискон�
ту та індексу інфляції [4].

По кожній програмі має бути визначений інтеграль�
ний показник ефективності бюджетної програми з ура�
хуванням значимості показників. Значимість показників
може бути встановлена, наприклад, експертним шляхом
(наприклад, від 0 до 10). Обчислення єдиного показни�
ка результативності програми, в свою чергу, дозволить
оцінити ефективність груп бюджетних програм, що ма�
ють спільні ознаки, та навіть обчислити показник загаль�
ної ефективності бюджету розвитку. Наприклад, оці�
нити ефективність освоєння бюджетних ресурсів конк�
ретним розпорядником чи у конкретній галузі. Показ�
ники інтегральної ефективності можуть бути обчислені
і по групам програм, об'єднаних за ознакою належності
до тієї чи іншої структурної ланки, чи в межах окремих
напрямів бюджетних видатків відповідно до чинних
бюджетних класифікацій, насамперед функціональної.
Це дасть змогу визначити найбільш слабкі ланки та ско�
ригувати пріоритети державної підтримки—  [4].

За визначенням науковців [6] результативні показ�
ники — це розроблені значення очікуваних результатів
у певних одиницях виміру. Паспорти бюджетних про�
грам містять результативні показники, за якими можна
оцінити виконання бюджетної програми.

Згідно із втіленням функцій розпорядників коштів
у бюджетних програмах за кожною з програм, підпрог�
рам (за їх наявності) або напрямом витрачання коштів
розробляються результативні показники. Згідно із
світовою практикою аналізу результативні показники,
що характеризують виконання бюджетних програм,
призначені для встановлення зв'язку між видатками на
виконання програми та вимірними результатами, які при

цьому отримує виконавець програми. Правильно визна�
чені показники точно показують ефективність бюджет�
них витрат на кожному етапі досягнення мети відпові�
дального виконавця. Результативні показники слугують
індикаторами ступеня виконання завдань бюджетної
програми. При цьому можуть розроблятися додаткові
індикатори для моніторингу виконання бюджетної про�
грами, які відрізняються від результативних показників
тим, що показують міру наближення виконання програ�
ми до її результатів, а не слугують критерієм виконан�
ня програми [6].

Результати, отримані від впровадження програми,
можуть бути безпосередніми (прямими) та соціально
значущими (кінцевими). Досягнення прямих (безпосе�
редніх) результатів вимірюється за допомогою кіль�
кісних результативних показників (інколи їх називають
показниками виконання — продукту, ефективності, ро�
бочого навантаження), а досягнення соціально значу�
щих результатів — за допомогою якісних результатив�
них показників (показників виконання — якості/резуль�
тативності та корисності) [6].

Проведені наукові дослідження висвітлюють ос�
новні аспекти оцінки ефективності бюджетних програм,
проте не враховують галузевої специфіки водогоспо�
дарсько�меліоративного комплексу.

Метою даної статті є визначення ефективності бюд�
жетних програм, які реалізувалися у водному госпо�
дарстві.

Результативні показники бюджетної програми ви�
користовуються для оцінки ефективності бюджетної
програми і включають кількісні та якісні показники, які
визначають результат виконання бюджетної програми,
характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення
поставленої мети та виконання завдань бюджетної про�
грами. Такі показники повинні підтверджуватися офіц�
ійною державною статистичною, фінансовою та іншою
звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку [7].

Застосування результативних показників дає змогу
чітко показати ефективність використання бюджетних
коштів, співвідношення досягнутих результатів та вит�
рат, тривалість виконання бюджетної програми, її не�
обхідність і відповідність визначеній меті, а також по�
рівнювати результати виконання бюджетних програм у
динаміці за роками та між головними розпорядниками
бюджетних коштів, визначати найефективніші бюджетні
програми при розподілі бюджетних коштів також
сприяє якісному та кількісному аналізові стану виконан�
ня бюджетної програми в частині фінансового забезпе�
чення реалізації її заходів та ефективності виконання
[8].

Результативні показники поділяються на такі групи
[8]:

— показники затрат — визначають обсяги та струк�
туру ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної
програми;

— показники продукту — використовуються для
оцінки досягнення поставлених цілей. Показником про�
дукту є, зокрема, кількість користувачів товарами (ро�
ботами, послугами), виробленими в процесі виконання
бюджетної програми;

— показники ефективності — визначаються як
відношення кількості вироблених товарів (виконаних
робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або
людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показ�
ника продукту);

— показники якості — відображають якість вироб�
лених товарів (виконаних робіт, наданих послуг).

На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники
в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефектив�
ності бюджетних програм, що передбачає заходи з мо�
ніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефектив�
ним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефектив�
ності бюджетних програм здійснюється на підставі ана�
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лізу результативних показників бюджетних програм, а
також іншої інформації, що міститься у бюджетних за�
питах, кошторисах, паспортах бюджетних програм,
звітах про виконання кошторисів та звітах про виконан�
ня паспортів бюджетних програм [7].

Оцінка ефективності бюджетних програм здійс�
нюється протягом бюджетного періоду в межах своїх
повноважень безпосередньо головними розпорядника�
ми та відповідними контролюючими органами [7].

На основі оцінки ефективності бюджетної програ�
ми визначаються причини неефективного чи недостат�
ньо ефективного її виконання та пропонуються захо�
ди, необхідні для поліпшення організації виконання, а
також оцінюється доцільність реалізації бюджетної
програми в наступних бюджетних періодах, у тому числі
із залученням оптимального обсягу бюджетних ре�
сурсів, або її припинення [7].

Результати оцінки ефективності бюджетних про�
грам використовуються на стадії планування, виконан�
ня бюджетних програм та контролю за використанням
бюджетних коштів [7].

У водному господарстві реалізується велика кіль�
кість бюджетних програм. У 2010 році Державний ко�
мітет України, будучи головним розпорядником коштів
державного бюджету, виконав ряд програм, серед яких:
керівництво та управління у сфері водного господар�
ства; прикладні наукові та науково�технічні розробки,
виконання робіт за державним замовленням у сфері
розвитку водного господарства; підвищення кваліфі�
кації кадрів у сфері водного господарства; експлуата�
ція державного водогосподарського комплексу; веден�
ня державного моніторингу поверхневих вод, водного
кадастру, паспортизація, управління водними ресурса�
ми; захист від шкідливої дії вод сільських населених
пунктів та сільськогосподарських угідь; комплексний
протипаводковий захист у басейні р. Тиса Закарпатсь�
кої області; першочергове забезпечення населених
пунктів централізованим водопостачанням; комплекс�
ний протипаводковий захист Прикарпатського регіону.

Висновки щодо ефективності виконання бюджетних
програм робляться за результативними показниками,
визначеними в паспорті бюджетної програми [10]. Про�
грами, які виконуються у водогосподарсько�меліора�
тивному комплексі, містять і економічні, і соціальні, і
екологічні показники, які мають бути досягнуті та які
закріплені у паспортах бюджетних програм. Повною
мірою представлені показники затрат, показники про�
дукту, показники ефективності та показники якості.

Визначимо ефективність бюджетних програм, які
реалізувалися у водогосподарсько�меліоративному
комплексі з урахуванням значимості паспортних ре�
зультативних показників ефективності. Значущість виз�
начається експертним шляхом. У табл. 1 наводяться
місця показників програм, які визначаються залежно від
присвоєних балів міри значущості (табл. 1).

Розрахунок ефективності бюджетних програм во�
догосподарсько�меліоративного комплексу за кри�
терієм значущості паспортних показників представимо
нижче.

Отже, по програмі "Керівництво та управління у
сфері водного господарства" для показників затрат, а
саме: кількість штатних одиниць, од. — присвоюємо 2
бали, що визначає низьку значущість і 4 місце; кількість
службових автомобілів, од. — присвоюємо 5 балів, що
визначає помірну значущість і 3 місце; кількість відряд�

жень, од. — присвоюємо 7 балів, що визначає суттєву
значущість і 2 місце. Показники продукту даної програ�
ми: кількість опрацьованої кореспонденції (доручень,
листів), шт. присвоюємо 1 бал, що визначає низьку зна�
чущість і 4 місце; кількість опрацьованих законопро�
ектів, шт. присвоюємо 8 балів, що визначає суттєву зна�
чущість і 2 місце; проведено перевірок діяльності водо�
господарських організацій, од. — присвоюємо 7 балів,
що визначає суттєву значущість і 2 місце. Показники
ефективності: кількість опрацьованої кореспонденції
(доручень, листів) на 1 працівника, шт. — присвоюємо 5
балів, що визначає помірну значущість і 3 місце; кількість
опрацьованих законопроектів на 1 працівника, шт. —
присвоюємо 7 балів, що визначає суттєву значущість і 2
місце. Показники якості: відсоток вчасно виконаних до�
ручень, відс. — присвоюємо 10 балів, що характеризує
визначальну значущість і 1 місце; відсоток усунених по�
рушень за результатами перевірок водогосподарських
організацій, відс. — присвоюємо 9 балів, що характери�
зує визначальну значущість і 1 місце.

Програма містить "Прикладні наукові та науково�
технічні розробки, виконання робіт за державним за�
мовленням у сфері розвитку водного господарства" —
показник затрат: кількість наукових установ, які вико�
нують науково�технічні роботи, од. присвоюємо 5 балів,
що визначає помірну значущість і 3 місце. Показники
продукту: кількість прикладних розробок з минулих
років, шт. — присвоюємо 1 бал, що визначає низьку зна�
чущість і 4 місце; кількість розробок, які розпочато у
2010 році, шт. — присвоюємо 2 бали, що визначає низь�
ку значущість і 4 місце; кількість розробок, які будуть
завершені у поточному році, шт. — присвоюємо 7 балів,
що визначає суттєву значущість і 2 місце; кількість роз�
робок, які застосовуються в практиці, шт. — присвоює�
мо 9 балів, що характеризує визначальну значущість і 1
місце. Показник ефективності: середні витрати на ви�
конання 1 науково�дослідної (дослідно�конструкторсь�
кої) роботи, тис. грн. — присвоюємо 8 балів, що визна�
чає суттєву значущість і 2 місце. Показник якості: відсо�
ток НДДКР, що застосовуються у практиці, відс. — при�
своюємо 10 балів, що характеризує визначальну зна�
чущість і 1 місце.

Програма "Підвищення кваліфікації кадрів у сфері
водного господарства" містить показники затрат:
кількість навчальних закладів, шт. — присвоюємо 4 бали,
що визначає помірну значущість і 3 місце; середньоріч�
не число посадових окладів/ставок науково�педагогіч�
ного персоналу, од. — присвоюємо 6 балів, що визначає
помірну значущість і 3 місце; середньорічне число штат�
них одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесе�
них до педагогічного персоналу, од. — присвоюємо 5
балів, що визначає помірну значущість і 3 місце; серед�
ньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за
умовами оплати віднесених до науково�педагогічного
персоналу, од. — присвоюємо 4 бали, що визначає по�
мірну значущість і 3 місце; середньорічне число штат�
них одиниць спеціалістів, од. — присвоюємо 4 бали, що
визначає помірну значущість і 3 місце; середньорічне
число штатних одиниць робітників, од. — присвоюємо
3 бали, що визначає низьку значущість і 4 місце; всього
середньорічне число ставок/штатних одиниць, од. —
присвоюємо 4 бали, що визначає помірну значущість і 3
місце; кількість ставок на початок періоду всього, од. —
присвоюємо 7 балів, що визначає суттєву значущість і 2
місце. Показники продукту: кількість фахівців, які
підвищують кваліфікацію, од. — присвоюємо 8 балів, що
визначає суттєву значущість і 2 місце; кількість прове�
дених короткострокових семінарів для працівників га�
лузі, од. — присвоюємо 8 балів, що визначає суттєву зна�
чущість і 2 місце. Показники ефективності: витрати на 1
фахівця, який підвищує кваліфікацію, грн. — присвоює�
мо 4 бали, що визначає помірну значущість і 3 місце; се�
редня витрати на проведених короткострокових семі�
нарів для працівників галузі, грн. — присвоюємо 4 бали,

Місця Бали Значущість 
4 1-3 низька 
3 4-6 помірна 
2 7-8 суттєва 
1 9-10 визначальна 

Таблиця 1. Значущість показників залежно від
присвоєного балу та розподіл місць
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що визначає помірну значущість і 3 місце. Показники
якості: відсоток осіб, які одержать відповідний документ
про підвищення кваліфікації, відс. — присвоюємо 8
балів, що визначає суттєву значущість і 2 місце; відсо�
ток осіб, які підвищують кваліфікацію до загальної
кількості працівників сфери водного господарства, відс.
присвоюємо 10 балів, що характеризує визначальну зна�
чущість і 1 місце.

Програма "Експлуатація державного водогоспо�
дарського комплексу" включає показники затрат: кіль�
кість установ, підприємств та організацій, од. — присво�
юємо 9 балів, що характеризує визначальну значущість
і 1 місце; штатна чисельність працівників, чол. — при�
своюємо 8 балів, що визначає суттєву значущість і 2
місце; обсяг електроенергії, що використовується для
забезпечення функціонування водогосподарсько�мел�
іоративного комплексу, млн кВт год/рік — присвоює�
мо 8 балів, що визначає суттєву значущість і 2 місце;
обсяг електроенергії, що використовується для водо�
обміну Краснопавлівського водосховища, млн кВт год/
рік — присвоюємо 8 балів, що визначає суттєву зна�
чущість і 2 місце. Показники продукту: площа підготов�
лених до поливу зрошуваних земель, тис. га — присво�
юємо 8 балів, що визначає суттєву значущість і 2 місце;
площа осушених земель, на яких здійснюється водо�
відведення та регулювання водоповітряного режиму,
тис. га — присвоюємо 7 балів, що визначає суттєву зна�
чущість і 2 місце; площа можливого поливу зрошуваних
земель згідно виділених лімітів на електроенергію, тис.
га — присвоюємо 8 балів, що визначає суттєву зна�
чущість і 2 місце; обсяг води, поданої у маловодні регі�
они, тис. куб. м. — присвоюємо 9 балів, що характери�
зує визначальну значущість і 1 місце; обсяг води, пере�
качаної насосними станціями захисних споруд Дніп�
ровського каскаду водосховищ згідно виділених коштів
на оплату електроенергії, тис. куб. м. — присвоюємо 9
балів, що характеризує визначальну значущість і 1 місце;
обсяг води перекаченої у Краснопавлівське водосхови�
ще, тис. куб. м. — присвоюємо 8 балів, що визначає сут�
тєву значущість і 2 місце; площа земель, на якій здійс�
нюється моніторинг за гідромеліоративним станом те�
риторій та населених пунктів у зоні впливу меліоратив�
них систем, тис. га — присвоюємо 7 балів, що визначає
суттєву значущість і 2 місце. Показники ефективності:
витрати на подачу 1 тис. куб. м. води поданої в мало�
водні регіони, грн. — присвоюємо 7 балів, що визначає
суттєву значущість і 2 місце; витрати на перекачування
насосними станціями Дніпровського каскаду водосхо�
вищ 1 тис. куб. м води, перекачаної насосними станція�
ми, грн. — присвоюємо 7 балів, що визначає суттєву зна�
чущість і 2 місце; витрати на перекачування у Красно�
павлівське водосховище 1 тис. куб. м. води, грн. — при�
своюємо 7 балів, що визначає суттєву значущість і 2
місце; витрати на здійснення моніторингу меліорованих
земель на площі 1 га, грн. — присвоюємо 6 балів, що виз�
начає помірну значущість і 3 місце. Показники якості:
площа зрошених земель до загальної кількості заявле�
них сільгоспвиробниками під зрошення, відс. — присво�
юємо 9 балів, що характеризує визначальну значущість
і 1 місце; площі, з яких здійснюється водовідведення над�
лишкової вологи, до загальної кількості осушених зе�
мель, відс. — присвоюємо 6 балів, що визначає помірну
значущість і 3 місце; зменшення жорсткості води у Крас�
нопавлівському водосховищі, відс. — присвоюємо 6
балів, що визначає помірну значущість і 3 місце;
відповідність санітарним нормам показника жорсткості
води у Краснопавлівському водосховищі після прове�
дення водообміну, відс. — присвоюємо 8 балів, що виз�
начає суттєву значущість і 2 місце; забезпечення потре�
би у водних ресурсах маловодних регіонів, відс. — при�
своюємо 10 балів, що характеризує визначальну зна�
чущість і 1 місце.

Програма "Ведення державного моніторингу повер�
хневих вод, водного кадастру, паспортизація, управлі�

ння водними ресурсами" містить такий показник затрат:
кількість лабораторій по визначенню показників якості
води, шт. — присвоюємо 7 балів, що визначає суттєву
значущість і 2 місце. Показники продукту: кількість ви�
мірювань показників якості води, шт. — присвоюємо 6
балів, що визначає помірну значущість і 3 місце; кількість
виготовлених щорічників водокористування по басей�
нах річок, шт. — присвоюємо 6 балів, що визначає по�
мірну значущість і 3 місце; кількість перевірок щодо дот�
римання водного законодавства, шт. — присвоюємо 9
балів, що характеризує визначальну значущість і 1 місце;
кількість міжнародних зустрічей, шт. — присвоюємо 5
балів, що визначає помірну значущість і 3 місце; кількість
наукових тем, шт. — присвоюємо 4 бали, що визначає
помірну значущість і 3 місце. Показники ефективності:
кількість вимірювань показників якості води на 1 лабо�
раторію, шт. — присвоюємо 6 балів, що визначає помірну
значущість і 3 місце; кількість перевірок щодо контро�
лю за дотриманням водного законодавства на 1 поса�
дову особу, якій надано право перевірки, шт. — присво�
юємо 9 балів, що характеризує визначальну значущість
і 1 місце. Показники якості: відсоток вимірювань, що
відповідає нормативам похибок, що встановлені мето�
диками вимірювань, відс. — присвоюємо 7 балів, що виз�
начає суттєву значущість і 2 місце; відсоток виданих
актів щодо проведення перевірок дотримання водного
законодавства, відс. — присвоюємо 5 балів, що визна�
чає помірну значущість і 3 місце; відсоток впровадже�
них у практику протокольних рішень за результатами
міжнародних зустрічей, відс. — присвоюємо 8 балів, що
визначає суттєву значущість і 2 місце.

Програма "Захист від шкідливої дії вод сільських
населених пунктів та сільськогосподарських угідь"
включає такий показник затрат: загальна кошторисна
вартість об'єктів, на яких виконуються роботи, тис. грн.
— присвоюємо 8 балів, що визначає суттєву значущість
і 2 місце. Показники продукту: довжина побудованих
та реконструйованих захисних дамб, км. — присвоює�
мо 7 балів, що визначає суттєву значущість і 2 місце; дов�
жина берегоукріплення, км. — присвоюємо 8 балів, що
визначає суттєву значущість і 2 місце; розчистка русел
річок, км. — присвоюємо 6 балів, що визначає помірну
значущість і 3 місце; кількість побудованих захисних
протипаводкових споруд, шт. — присвоюємо 8 балів, що
визначає суттєву значущість і 2 місце; кількість об'єктів,
на яких виконуються роботи, од. — присвоюємо 5 балів,
що визначає помірну значущість і 3 місце; вартість ви�
конаних робіт на об'єктах у поточному році, тис. грн. —
присвоюємо 7 балів, що визначає суттєву значущість і 2
місце. Показники ефективності: захищено садиб, шт. —
присвоюємо 10 балів, що характеризує визначальну зна�
чущість і 1 місце; захищено площ сільськогосподарсь�
ких угідь, тис. га — присвоюємо 10 балів, що характе�
ризує визначальну значущість і 1 місце; середня вартість
будівництва та реконструкції 1 км захисних дамб, тис.
грн. — присвоюємо 6 балів, що визначає помірну зна�
чущість і 3 місце; середня вартість 1 км з берегоукріп�
лення, тис. грн. — присвоюємо 6 балів, що визначає по�
мірну значущість і 3 місце; середня вартість 1 км будів�
ництва захистних протипаводкових споруд, тис. грн. —
присвоюємо 6 балів, що визначає помірну значущість і 3
місце. Показники якості: відсоток виконаних робіт на
об'єктах у поточному році до їх кошторисної вартості
на кінець звітного періоду, відс. — присвоюємо 6 балів,
що визначає помірну значущість і 3 місце; ступінь го�
товності будівництва гідротехнічних споруд на кінець
звітного періоду, відс. — присвоюємо 5 балів, що виз�
начає помірну значущість і 3 місце.

Програма "Комплексний протипаводковий захист
в басейні р. Тиса у Закарпатській області" містить та�
кий показник затрат: загальна кошторисна вартість
об'єктів, на яких виконуються роботи, тис. грн. — при�
своюємо 4 бали, що визначає помірну значущість і 3
місце. Показники продукту: довжина побудованих та
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реконструйованих захисних дамб, км. — присвоюємо
7 балів, що визначає суттєву значущість і 2 місце; дов�
жина берегоукріплення, км. — присвоюємо 7 балів, що
визначає суттєву значущість і 2 місце; кількість побу�
дованих захисних протипаводкових споруд, шт. при�
своюємо 9 балів, що характеризує визначальну зна�
чущість і 1 місце; кількість об'єктів, на яких викону�
ються роботи, од. — присвоюємо 7 балів, що визначає
суттєву значущість і 2 місце; вартість виконаних робіт
на об'єктах у поточному році, тис. грн. — присвоюємо
4 бали, що визначає помірну значущість і 3 місце. По�
казники ефективності: кількість захищених населених
пунктів, шт. — присвоюємо 10 балів, що характеризує
визначальну значущість і 1 місце; захищено садиб, шт.
— присвоюємо 10 балів, що характеризує визначальну
значущість і 1 місце; захищено площ сільськогоспо�
дарських угідь, тис. га — присвоюємо 10 балів, що ха�
рактеризує визначальну значущість і 1 місце; середня
вартість будівництва та реконструкції 1 км захисних
дамб, тис. грн. — присвоюємо 4 бали, що визначає по�
мірну значущість і 3 місце; середня вартість 1 км з бе�
регоукріплення, тис. грн. — присвоюємо 4 бали, що
визначає помірну значущість і 3 місце; середня вартість
1 км будівництва захисних протипаводкових споруд,
тис. грн. — присвоюємо 4 бали, що визначає помірну
значущість і 3 місце. Показники якості: відсоток вико�
наних робіт на об'єктах у поточному році до їх кошто�
рисної вартості на кінець звітного періоду, відс. — при�
своюємо 7 балів, що визначає суттєву значущість і 2
місце; ступінь готовності будівництва гідротехнічних
споруд на кінець звітного періоду, відс. — присвоює�
мо 5 балів, що визначає поміру значущість і 3 місце.

Програма "Першочергове забезпечення населених
пунктів централізованим водопостачанням" містить та�
кий показник затрат: кошторисна вартість робіт з бу�
дівництва об'єктів водопостачання, тис. грн. — присво�
юємо 4 бали, що визначає помірну значущість і 3 місце.
Показники продукту: кількість джерел питного водо�
постачання, по яких буде проведена паспортизація, шт.
— присвоюємо 4 бали, що визначає помірну значущість
і 3 місце; довжина магістральних водопроводів
сільськогосподарського призначення, що будуються,
км. — присвоюємо 4 бали, що визначає помірну зна�
чущість і 3 місце; кількість насосних станцій підкачки
води, що будуються, шт. — присвоюємо 4 бали, що виз�
начає помірну значущість і 3 місце; будівництво елект�
ролізної станції хлорування, шт. — присвоюємо 4 бали,
що визначає помірну значущість і 3 місце. Показники
ефективності: середня вартість будівництва 1 км. во�
допроводу сільськогосподарського призначення, тис.
грн. — присвоюємо 3 бали, що визначає низьку зна�
чущість і 4 місце; середня вартість будівництва 1 на�
сосної станції підкачки, тис. грн. — присвоюємо 3 бали,
що визначає низьку значущість і 4 місце; вартість елек�
тролізної станції хлорування, тис. грн. — присвоюємо
3 бали, що визначає низьку значущість і 4 місце. По�
казники якості: забезпечення питною водою населених
пунктів, од. — присвоюємо 10 балів, що характеризує
визначальну значущість і 1 місце; рівень готовності
об'єктів, що будуються, відс. — присвоюємо 3 бали, що
визначає низьку значущість і 4 місце; рівень погашен�
ня кредиторської заборгованості за виконані роботи
у 2008 році, відс. — присвоюємо 5 балів, що визначає
помірну значущість і 3 місце.

Програма "Комплексний протипаводковий захист
Прикарпатського регіону" містить такий показник
затрат: загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких
виконуються роботи, тис. грн. — присвоюємо 3 бали,
що визначає низьку значущість і 4 місце. Показники
продукту: довжина побудованих та реконструйованих
захисних дамб, км. — присвоюємо 8 балів, що визна�
чає суттєву значущість і 2 місце; довжина берегоук�
ріплення, км. — присвоюємо 7 балів, що визначає сут�
тєву значущість і 2 місце; розчистка русел річок, км.

— присвоюємо 6 балів, що визначає помірну зна�
чущість і 3 місце; кількість об'єктів, на яких викону�
ються роботи, од. — присвоюємо 3 бали, що визначає
низьку значущість і 4 місце; вартість виконаних робіт
на об'єктах у поточному році, тис. грн. — присвоює�
мо 3 бали, що визначає низьку значущість і 4 місце.
Показники ефективності: захищено садиб, шт. — при�
своюємо 9 балів, що характеризує визначальну зна�
чущість і 1 місце; захищено площ сільськогосподарсь�
ких угідь, тис.га. — присвоюємо 9 балів, що характе�
ризує визначальну значущість і 1 місце; кількість за�
хищених населених пунктів, шт. — присвоюємо 9
балів, що характеризує визначальну значущість і 1
місце; середня вартість будівництва та реконструкції
1 км захисних дамб, тис. грн. — присвоюємо 3 бали,
що визначає низьку значущість і 4 місце; середня
вартість 1 км з берегоукріплення, тис. грн. — присво�
юємо 3 бали, що визначає низьку значущість і 4 місце;
середня вартість 1 км будівництва захисних протипа�
водкових споруд, тис. грн. — присвоюємо 4 бали, що
визначає помірну значущість і 3 місце. Показники
якості: відсоток виконаних робіт на об'єктах у поточ�
ному році до їх кошторисної вартості на кінець звітно�
го періоду, відс. — присвоюємо 6 балів, що визначає
помірну значущість і 3 місце; ступінь готовності буд�
івництва гідротехнічних споруд на кінець звітного пе�
ріоду, відс. — присвоюємо 6 балів, що визначає по�
мірну значущість і 3 місце.

Здійснимо ранжування показників ефективності
приведених бюджетних програм. За програмою "Керів�
ництво та управління у сфері водного господарства" за
показниками затрат середнє місце (4+3+2)/3=3, що
відповідає помірній значущості за показниками продук�
ту середнє місце (4+2+2)/3=2,7 — значення, близьке до
суттєвої значущості, за показниками ефективності се�
редня величина становить (3+2)/2=2,5 — значення зна�
ходиться посередині між помірною та суттєвою значу�
щістю, за показниками якості середнє місце становить
(1+1)/2=1, що характеризує визначальну значущість.
Отже, ранжування показників ефективності, які відоб�
ражені в паспорті цієї бюджетної програми, вигляда�
тиме наступним чином: 1) показники якості; 2) показ�
ники продукту; 3) показники ефективності; 4) показни�
ки затрат.

Для програми "Прикладні наукові та науково�
технічні розробки, виконання робіт за державним за�
мовленням у сфері розвитку водного господарства" се�
редні значення показників затрат 3/1=3 — помірна зна�
чущість; показників продукту (4+4+2+1)/4= 2,75 — зна�
чення наближається до визначальної значущості; показ�
ників ефективності 2/1=2 — суттєва значущість; показ�
ників якості 1/1=1 — визначальна значущість. Ранжу�
вання показників за програмою: 1) показники якості; 2)
показники ефективності; 3) показники продукту; 4) по�
казники затрат.

Для програми "Підвищення кваліфікації кадрів у
сфері водного господарства" середні значення місць та
значущості для результативних показників затрат
(3+3+3+3+3+3+4+2)/8=3 — помірна значущість, за
показниками продукту (2+2)/2=2 — суттєва значущість,
за показниками ефективності (3+3)/2=3 — помірна зна�
чущість, за показниками якості (2+1)/2=1,5 — значен�
ня знаходиться посередині між визначальною та суттє�
вою значущістю. Ранжування показників за програмою:
1) показники якості; 2) показники продукту; 3) показ�
ники затрат та показники ефективності.

За програмою "Експлуатація державного водогос�
подарського комплексу" середні значення місць та зна�
чущості для результативних показників затрат
(1+2+2+2)/4=1,75 — значення, близьке до суттєвої зна�
чущості, за показниками продукту (2+2+2+1+1+2+2)/
7=1,71 — величина наближається до суттєвої значу�
щості, за показниками ефективності (2+2+2+3)/4=2,25
— суттєва значущість та за показниками якості
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(1+3+3+2+1)/5=2 — суттєва значущість. Ранжування
показників за програмою: 1) показники продукту; 2) по�
казники затрат; 3) показники якості; 4) показники ефек�
тивності.

За програмою "Ведення державного моніторин�
гу поверхневих вод, водного кадастру, паспортиза�
ція, управління водними ресурсами" середні значен�
ня місць та значущості для результативних показ�
ників затрат 2/1=2 — суттєва значущість, за показ�
никами продукту (3+3+1+3+3)/5=2,6 — величина,
близька до помірної значущості, за показниками
ефективності (3+1)/2=2 — суттєва значущість, за
показниками якості (2+3+2)/3=2,3 — величина на�
ближається до помірної значущості. Ранжування
показників за програмою: 1) показники затрат та
показники ефективності; 2) показники якості; 3) по�
казники продукту.

За програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських
населених пунктів та сільськогосподарських угідь" се�
редні значення місць та значущості для результативних
показникі затрат 2/1=2 — суттєва значущість, за показ�
никами продукту (2+2+3+2+3+2)/6=2,3 — суттєва зна�
чущість, за показниками ефективності (1+1+3+3+3)/
5=2,2 — суттєва значущість, за показниками якості
(3+3)/2=3 — помірна значущість. Ранжування показ�
ників за програмою: 1) показники затрат; 2) показники
ефективності; 3) показники продукту; 4) показники
якості.

За програмою "Комплексний протипаводковий за�
хист в басейні р. Тиса в Закарпатській області" середні
значення місць та значущості для результативних по�
казників затрат 3/1=3 — помірна значущість, за показ�
никами продукту (2+2+1+2+3)/5=2 — суттєва зна�
чущість, за показниками ефективності (1+1+1+3+3+3)/
6=2 — суттєва значущість, за показниками якості (2+3)/
2=2,5 — величина, яка знаходиться посередині між сут�
тєвою і помірною значущістю. Ранжування показників
за програмою: 1) показники продукту та ефективності;
2) показники якості; 3) показники затрат.

За програмою "Першочергове забезпечення населе�
них пунктів централізованим водопостачанням" середні
значення місць та значущості для результативних по�
казників затрат 3/1=3 — помірна значущість, за показ�
никами продукту (3+3+3+3)/4=3 — помірна значущість,
за показниками ефективності (4+4+4)/3=2,7 — величи�
на, близька до помірної значущості. Ранжування показ�
ників за програмою: 1) показники якості; 2) показники
затрат та показники продукту; 3) показники ефектив�
ності.

За програмою "Комплексний протипаводковий за�
хист Прикарпатського регіону" середні значення місць
та значущості для результативних показників затрат 4/
1=4 — низька значущість, за показниками продукту
(2+2+3+4+4)/5=3 — помірна значущість, за показни�
ками ефективності (1+1+1+4+4+3)/6=2,3 — суттєва
значущість, за показниками якості (3+3)/2=3 — помірна
значущість. Ранжування показників за програмою: 1)
показники ефективності; 2) показники продукту та по�
казники якості; 3) показники затрат.

Отже, на першому місці у всіх програмах перебува�
ють показники якості, на другому — ефективності, третє
і четверте місце поділяють показники затрат і продук�
ту.

Другі місця поділені наступним чином: спочатку
йдуть показники продукту далі показники якості і, на�
самкінець, показники затрат та ефективності.

Треті місця у всіх програмах займають одночасно в
рівних пропорціях показники затрат, продукту та ефек�
тивності, також наявна незначна частка показників
якості.

Четверті місця у всіх програмах розподілені так:
спочатку йдуть показники затрат, потім показники
ефективності та якості, в той же час показники продук�
ту відсутні.

Отже, виявлені тенденції свідчать про те, що всі
наведені в паспорті бюджетних програм показники
ефективності їх виконання є абсолютно репрезента�
тивними, тобто кожна програма, залежно від своїх
особливостей, повинна оцінюватися за показниками,
які найбільш повно розкривають її сутність та резуль�
тативність і висновок про ефективність тієї чи іншої
програми може бути зроблений лише на підставі до�
сягнення цілей та завдань, які були поставлені перед
програмою і, чи відповідають вони її призначенню та
суті.

Результати реалізації бюджетних програм у водо�
господарсько�меліоративному комплексі мають значну
соціальну, екологічну та економічну значущість. Тому і
ефективність їх реалізації варто вимірювати не лише за
допомогою результативних паспортних показників але
і за допомогою інших критеріїв, а саме: показників ви�
конання, корисності та значущості, що знайшло засто�
сування у представленому дослідженні.

Перспективи подальших наукових розробок у цьо�
му напрямі полягають в удосконаленні універсальної
методики оцінки ефективності бюджетних програм во�
догосподарсько�меліоративного комплексу.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних економічних умовах інвестиційна діяльність

є одним із найважливіших аспектів функціонування будь�
яких підприємств, компаній, організацій. Причинами, які
зумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення наявної
матеріально�технічної бази, нарощування обсягів виробниц�
тва, освоєння нових видів діяльності. Відповідно до світо�
вого досвіду однією з найперспективніших можливостей
вкладення грошей є інвестування через інститути спільного
інвестування. Численні дослідження показують, що, незва�
жаючи на сформований та функціонуючий фінансовий ри�
нок, дотепер відсутній єдиний підхід до типологізації інсти�
тутів спільного інвестування, а також до визначення місця
певних фондів у даній типологізації.

Враховуючи широкий діапазон характеристик ІСІ, на�
ведений у науковій літературі, зміст їх типологізацій дослі�
джено не повною мірою, хоча системна класифікація має
значення не тільки для поглиблення теоретичних дослід�
жень, але й для практичного функціонування фінансових
інститутів на ринку.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням діяльності інвестиційних фондів і у світі, і в

Україні присвячено багато уваги, серед них праці таких відо�
мих науковців, як У.Ф. Шарпа, Г.Дж. Александера, В.Дж.
Бейлі, з�поміж українських науковців слід відмітити наукові
праці В. Корнєєва, Д. Леонова, С. Науменкової, В. Шелудь�
ко та інших. Незважаючи на грунтовність проведених досл�
іджень, окремі питання, що стосуються типологізації інсти�
тутів спільного інвестування, потребують подальшого роз�
витку та удосконалення.

Тому метою статті є з'ясування принципів, особливос�
тей типологізації інститутів спільного інвестування в Ук�
раїні, в країнах Західної Європи та США.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У світі існує чимало різних форм, типів і видів інститутів

спільного інвестування. Незалежно від національної спе�
цифіки, назв та особливостей їх функціонування, можна
виокремити ознаки, за якими вони можуть бути класифіко�
вані.
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У статті висвітлюються питання типологізації інститутів спільного інвестування з врахуванням зару?

біжного досвіду, здійснено порівняння видів інститутів спільного інвестування.
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Існує багато видів американських інвестиційних фондів.
У США ІСІ поділяються на три основні групи: М�компанії
(Management Companies), компанії сертифікатів з готівко�
вою вартістю (Face Amount Companies) та об'єднані інвес�
тиційні трасти (Unit Investment Trust Companies).

М�компанії є найбільш поширеними з ІСІ. Принцип
організації цих компаній передбачає формування їх як
самостійної юридичної особи у формі корпорації, това�
риства з обмеженою відповідальністю або партнерства
за участі спонсора або довіреної особи, які гарантують
капітал компанії. Схема функціонування їх дуже схожа
на українські КУА та відкриті інвестиційні фонди [1, с.
63].

Наступну сходинку в ренкінгу даної типологізації зай�
мають компанії сертифікатів з готівковою вартістю. Вони
емітують сертифікати, що мають визначену номінальну
вартість. Ці сертифікати за сутністю — форма контракту
між інвестором та компанією. У них визначаються номінал,
еквівалент суми коштів інвестора, термін дії контракту, умо�
ви управління, сплати базової інвестиційної суми і доходу.
FA�компанії виступають боржником інвестора і приймають
на себе ризики інвестування [1, с. 63].

Досить поширеного розвитку в Америці набули і об'єд�
нані інвестиційні трасти. Вони формуються на основі трас�
тового договору, тобто контракту на управління інвестиц�
ійним портфелем за дорученням власника. Під час створен�
ня такої компанії визначається структура портфеля, який
надалі залишається незмінним.

Розглянемо найбільш загальну типологізацію амери�
канських інвестиційних фондів, яку можна класифікувати
за наступними критеріями:

1) за переважним типом активів:
— інвестиційні трастові фонди інвестують, як правило,

в облігації корпорацій з фіксованою нормою доходу, не
змінюючи інвестиційної політики протягом свого існуван�
ня;

— фонди, які інвестують за індексом, вкладають кошти
інвесторів в акції, емітенти яких входять до складу бази роз�
рахунку фондових індексів;

— фонди дорогоцінних металів інвестують у злитки ме�
талів та папери гірничої промисловості;
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— галузеві фонди інвестують в підприємства окремих
галузей економіки;

— міжнародні фонди інвестують у цінні папери закор�
донних емітентів;

— фонди доходів за операціями з цінними паперами дер�
жави інвестують у державні боргові зобов'язання;

— фонди штатних паперів інвестують у цінні папери,
емітовані штатами;

— фонди муніципальних паперів розміщують капітали як
у коротко�, так і у довгострокові муніципальні зобов'язання;

— фонди іпотек вкладають кошти в гарантовані держа�
вою іпотеки;

— фонди хеджування активно торгують на фондовому
ринку, здійснюючи операції з акціями без покриття, опціо�
нами та ф'ючерсами;

— взаємні фонди грошового ринку інвестують у корот�
кострокові цінні папери приватних емітентів і держави [4,
с. 5];

2) за інвестиційною політикою:
— фонди росту — інвестують в акції корпорацій, які за�

безпечують швидке зростання вартості активів, що відпові�
дають одній акції, реінвестуючи прибутки в розширення ви�
робництва;

— фонди доходу — орієнтуються на акції емітентів, які

Таблиця 1. Європейська типологізація інвестиційних фондів

Джерело: розроблено автором.

Тип фонду Характеристика 
 
Фонд 
зростання 

Завдання фонду - збільшення вартості вкладеного капіталу (довготривале зростання активів і отримання 
курсових доходів). Головним чином, працюють із простими акціями, тими, що показують тенденцію до 
зростання курсової вартості вище середнього, проте за якими практично нічого не розподіляється у 
вигляді дивідендів. Фонди зростання с найзручнішими для агресивних інвесторів. 

 
Фонд 
«агресивного 
зростання» 

Це фонди, акції яких дуже швидко зростають у ціні. Акції таких фондів належать до надзвичайно 
спекулятивних фінансових інструментів, вони розраховані на отримання високих курсових доходів, їхні 
портфелі, як правило, складаються з акцій невеликих компаній із високими показниками співвідношення 
ринкової вартості акцій до чистого прибутку на одну акцію або з компаній, ціни акцій яких надто мінливі. 
Ці фонди найбільше підходять досвідченим інвесторам. 

 
 
«Збалансова-
ні» фонди 

Такі фонди мають збалансовані портфелі, які складаються з акцій та облігацій, щоб забезпечувати сталі 
доходи у вигляді поточного доходу й у вигляді довготермінового приросту курсової вартості акцій. Ці 
фонди дуже схожі на фонди акцій, зорієнтованих на поточний дохід і збереження капіталу, проте 
«збалансовані» фонди, як правило, вкладають більше коштів у цінні папери з фіксованим доходом; вони 
тримають принаймні 20—50 % своїх активів (а іноді й більше) в облігаціях. 

 
 
Фонд типу 
«зростання/ 
дохід» 

Фонди мають на меті отримання збалансованого доходу, що складається з приросту капіталу та з 
поточного доходу. Подібно до «збалансованих» фондів, ці фонди вкладають переважну частину своїх 
коштів у акції. Як правило, прості акції становлять від 80 до 90 % вартості їхніх активів. Вони 
намагаються тримати свої кошти в цінних паперах високої якості, тому в їхніх портфелях чимало 
першокласних акцій, що зростають, а також високодохідних акцій. Такі фонди підходять для інвесторів, 
котрі бажають отримати деякий поточний дохід, а також скористатися з переваг економічного зростання. 
Однак при цьому інвесторам загрожують ризики і значні коливання курсу. 

 
 
Фонди акцій 

Зацікавлені у поточних доходах і отримують його шляхом інвестицій у високодохідні прості акції. 
Зростання вартості капіталу не є першочерговою метою такого фонду. Вони працюють передусім з 
першокласними простими акціями, з деякими конвертованими цінними паперами і привілейованими 
акціями, а час від часу – з облігаціями. Вони віддають перевагу цінним паперам, які дають значні доходи у 
вигляді дивідендів, утім у довготермінових планах не нехтують потенційним зростанням курсової вартості 
цих цінних паперів. Акції таких фондів вважаються фінансовими інструментами з низьким рівнем ризику. 

 
 
 
Фонди 
облігацій 

Купівля акцій фондів облігацій має дві переваги перед безпосередньою купівлею облігацій. По-перше, 
акції таких фондів набагато ліквідніші; по-друге, вони забезпечують диверсифікацію інвестиційних 
ризиків. Акції фондів облігацій, як правило, вважаються доволі консервативними фінансовими 
інструментами, проте вони не зовсім вільні від ризику, бо курси облігацій, що перебувають у портфелі 
фонду, мають властивість коливатися разом із рухом ринкових відсоткових ставок. 
Упродовж багатьох років фонди облігацій не пропонували надто привабливих фінансових інструментів, 
однак у середині 1970-х років їхні менеджери стали агресивнішими і почали уважніше керувати 
портфелями фондів. Ці фонди вкладають кошти, головним чином, у цінні папери з урядовим 
забезпеченням, тому можуть запропонувати інвесторам надійну і водночас доволі високу дохідність 
вкладень. 

 
 
 
 
Фонди «з 
приманкою» 

Ці інвестиційні фонди відходять від загальноприйнятих стратегій інвестицій і обирають нетривіальні 
прийоми забезпечення високого й привабливого для інвесторів рівня дохідності. Деякі з цих фондів 
вирішують свої інвестиційні завдання, працюючи з цінними паперами компаній однієї галузі або 
обмежуючись однією географічною зоною, інші вкладають усі свої кошти в невеликі, проте такі, що 
«подають надії», компанії або акумулюють кошти для розміщення в інші інвестиційні фонди. Крім 
наведених прикладів, існують інші види фондів «з приманкою»: одні, зорієнтовані на податкове 
планування, вкладають кошти в фінансові інструменти, доходи за якими не оподатковуються; інші, 
«працюючі під індекс», намагаються, щоб дохідність їхніх паїв відповідала середньому рівню дохідності 
всіх інструментів фондового ринку; треті, зорієнтовані на дохідність, або «фонди хеджування», хеджують 
свої портфелі вкладеннями в опціони та ф'ючерси; четверті, так звані соціально зорієнтовані, вважають, 
що головними змінами в інвестиційних рішеннях є міркування морально - етичного характеру, та інші 
фонди.  

«Галузеві» 
фонди 

Фонди, які працюють із цінними паперами певного сектора або сегмента ринку. Ці фонди працюють 
винятково із цінними паперами компаній однієї або кількох галузей, що становлять їхній сектор ринку. 
Загальна мета вкладень – курсові доходи. Вони багато в чому схожі на фонди зростання. 

 
 
«Міжнарод-
ні» фонди 

Підходять інвесторам, які бажають диверсифікувати свої акції у міжнародному масштабі. Міжнародний 
фонд може здійснювати широку диверсифікацію між різними країнами або інвестувати винятково в одну 
країну або групу країн. Існує два типи міжнародних фондів: 1) «глобальні» – інвестують кошти передусім 
в іноземні цінні папери, а також у папери американських компаній (як правило, транснаціональних); 2) 
«зарубіжні» – вкладають кошти лише за межами США. «Глобальні» фонди зазвичай забезпечують більшу 
різноманітність активів. Завдяки доступу на іноземні та американський ринки вони можуть швидко 
переміщувати кошти туди, де вони обіцяють найбільшу вигоду. Такі фонди можуть реалізувати переваги, 
які надає їм світова економіка, шляхом гри на змінах не лише у світовій ринковій кон'юнктурі, а й на 
падінні курсу долара. 
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традиційно виплачують акціонерам
високий дохід;

— фонди надійного розміщен�
ня коштів — інвестують в абсолют�
но надійні папери держави або
стабільні акції підприємств [4, с. 5].

Окремо слід згадати про так
звані двоцільові фонди. Це особли�
вий вид закритих інвестиційних
компаній, які емітують і привілейо�
вані, і звичайні акції. Такі фонди
створюються на визначений термін,
після закінчення якого привілейо�
вані акції погашаються за поперед�
ньо узгодженою ціною, між власни�
ками ж звичайних акцій розподі�
ляється залишкова вартість активів.

На практиці в Америці створені
умови для існування мегафондів,
або фондів, які інвестують в цінні
папери інших інститутів спільного
інвестування, диверсифікуючи ри�
зик не між первинними емітентами
цінних паперів, а між фінансовими
посередниками. Це забезпечує пев�
ний перерозподіл капіталів у сере�
довищі інститутів спільного інвес�
тування, є своєрідним механізмом
стимулювання і фінансування фондів з найбільш ефектив�
ною інвестиційною політикою.

Як бачимо, американський інвестор має широкі можли�
вості вибору галузевого спрямування своїх інвестицій.

Якщо в США найбільш популярним способом вкладен�
ня грошей є купівля акцій взаємних фондів або відкритих
інвестиційних компаній, а також поширені закриті інвес�
тиційні компанії, то у Великобританії перевагу віддають
юніт�трастам. Вкладаючи в них кошти, інвестор отримує
свідоцтво про внесення паю.

Об'єктами інвестування трастів можуть бути цінні па�
пери, нерухомість, похідні цінні папери, короткострокові
фінансові інструменти. Продаж і купівля паїв здійснюють�
ся за цінами, які відповідають частці активів трасту, що при�
падає на один пай. Винагорода керуючому визначається як
певний відсоток від вартості активів трасту (як правило, 0,75
— 2%). Юніт�трасти звільнені від сплати податків на при�
бутки, але зобов'язані розподіляти весь прибуток. Доходи
власників паїв оподатковуються за базовою ставкою при�
буткового податку.

Останнім часом на зміну юніт�трастам, які діють на
підставі специфічного британського законодавства про тра�
сти, приходять відкриті інвестиційні компанії. Перевага інве�
стиційних компаній полягає у більш ефективній структурі
управління та можливості легкого продажу їх акцій за ме�
жами Великобританії [5].

У Франції ж інститути спільного інвестування виступа�
ють в ролі інвестиційних компаній зі змінним капіталом
(SICAV). Причому розмір капіталу варіюється залежно від
кількості інвесторів. Така організаційна форма до сьогодн�
ішнього дня вважалася найбільш оптимальною в плані по�
даткової політики й була зручним інструментом мінімізації
оподаткування найбільш рентабельних фірм. Ці компанії
завжди були предметом критики: у той час як більшість фірм
сплачували 30% податків на прибуток, фонди SICAV — лише
1%.

Нові норми встановлюють обмеження, метою яких є
запобігання несплати податків. Більшість фондів SICAV
використовують редукування капіталу, щоб не сплачувати
податок на додану вартість (який становить 19% або 21%,
якщо вона перевищує 6000 євро), як і будь�які інші доходи з
капіталу. Рік у рік, фонди SICAV акумулюють активи у виг�
ляді резерву, а потім повертають прибуток своїм акціоне�
рам. Такі повернення не оподатковуються, а коригуються
за первісною вартістю цінних паперів. Теоретично інвестор
зобов'язаний сплатити податок тільки в тому випадку, якщо
він зробить акт відчуження свого внеску, що, у свою чергу,
викличе приріст капіталу [5].

Така система повернення не рідкість і в компаніях з
іншими організаційними формами. Різниця в тому, що кап�
італ SICAV зберігається в резерві (як вигоди від минулих
прибутків) і обкладається податком усього в 1%.

Відтепер повернення оподатковуються, як дохід від ка�
піталу, тобто 19% або 21% відповідно.

Власне кажучи, компанії з організаційною формою
SICAV не можуть широко використовуватися на ринку й
призначені для приватних інвесторів.

Завдяки дослідженню європейських фондів було виді�
лено кілька різних варіантів класифікації ІСІ, які наведено
у табл. 1.

Окрім того, говорячи про інститути спільного інвесту�
вання, слід враховувати суттєву різницю у їх назвах, а та�
кож відмінності в організації діяльності взагалі та в уп�
равлінні активами зокрема. При цьому такі розбіжності сто�
суються, насамперед, ІСІ, але щодо інших інституційних
інвесторів можна говорити про існування певної єдності в
термінологічному апараті. Зважаючи на це, будемо орієн�
туватися на найбільш поширену зарубіжну типологізацію
таких фінансових інститутів, яка передбачає виділення та�
ких видів:

— статутні ІСІ (корпоративні фонди) — з правами юри�
дичної особи, як правило, у формі акціонерного товариства;

— довірчі (трастові фонди), які грунтуються на праві до�
вірчої власності;

— контрактні (договірні) фонди, якими управляють ке�
руючі компанії.

Поширення наведених видів ІСІ в окремих країнах слід
пов'язувати з системами права, що сформовані в тій чи іншій
державі. Відповідно існує суттєва різниця в правових фор�
мах взаємовідносин учасників інвестиційного процесу вза�
галі та в ролі офферента послуг з управління активами зок�
рема. Формалізовано можна говорити про певні базові ха�
рактеристики для кожного з видів ІСІ (табл. 2).

У світовій практиці фактично сформовано наступні кон�
цепції щодо управління активами ІСІ.

1. Управління здійснюється самими інвесторами, які є
акціонерами корпоративного фонду (або його директора�
том). При цьому можливий добровільний характер спожи�
вання послуги з управління активами та передачі офферен�
ту частини функцій.

2. Для трастових фондів управлінські рішення щодо ак�
тивів приймаються на рівні управляючої компанії, проте їх
реалізація покладена на траст, з яким укладено відповідний
договір.

3. Контрактні ІСІ передбачають юридичні відносини між
інвестором, який є учасником фонду, та управляючою ком�
панією, яка повністю управляє портфелем ІСІ.

Зазначимо, що говорити про переваги або недоліки од�
ного із сформованих у світовій практиці підходів до питан�
ня організації та правового оформлення послуг з управлін�
ня ІСІ щонайменше некоректно, адже формування окремих
національних ринків послуг ІСІ відбувалося в абсолютно
інших історичних умовах, за різних правових режимів та
типів фінансових систем. Слід визнати, що і система ІСІ, і
управління їх активами в сучасному глобальному середо�
вищі являють собою певний симбіоз різних типів інституцій,
і в перспективі процеси уніфікації тільки посилюватимуть�
ся через зниження законодавчих бар'єрів та намагання роз�

Таблиця 2. Система управління активами ІСІ різних видів та її правове
оформлення (світова практика)

Джерело: [1, с. 63].

№ 
п/п Вид ІСІ Суб'єкти інвестиційного 

процесу Управлінські функції 
Управлінські 
повноваження 
щодо активів

 
 
1 

 
 
Статутні 
(корпоративні) 
 

 
 
Інвестор (акціонер). 
Корпоративний ІСІ 3 КУА  
( у випадку делегування 
повноважень) 
 

 
 
Одноособовий або 
колективний орган 
управління 
 

Директорат, але 
можлива 
передача 
окремих 
управлінських 
функцій 
стороннім 
компаніям 

 
 
 
2 

 
 
 
Довірчі (трастові) 
 

 
 
 
Інвестор. 
Трасти. 
Управляюча компанія 

Управляюча 
компанія - 
адміністративне 
забезпечення та 
управління 
інвестиціями. 
Трасти — зберігання 
активів реалізація 
рішень 

 
 
 
Управляюча 
компанія 

3 Контрактні 
(договірні) 

Інвестор 
Управляюча компанія 

Управляюча 
компанія 

Управляюча 
компанія 
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ширити сферу своєї діяльності [1, с.
63].

Окремі дослідники намагають�
ся поєднати наведену вище класи�
фікацію ІСІ за характером правово�
го оформлення відносин між учас�
никами інвестиційного процесу з
поділом ІСІ на відкриті та закриті
фонди (табл. 3).

ІСІ можуть існувати у формі як
юридичних осіб, так і без створен�
ня юридичної особи. У першому ви�
падку інвестиційні фонди створю�
ються як акціонерні товариства або
товариства з обмеженою відпові�
дальністю.

Альтернативними їм є ІСІ кон�
трактного типу, коли капітал існує

у формі грошово�майново�
го комплексу — спільній
власності інвесторів і уп�
равляється сторонньою
особою на довірчих заса�
дах. Такі фонди поширені в
Австрії, Німеччині, Швей�
царії, а також у Росії [11,
с. 28].

Крім того, ІСІ можна
поділити на формування з
постійним і змінним капі�
талом. До першого типу на�
лежать англійський інвес�
тиційний траст, французь�
ка інвестиційна компанія з
постійним капіталом, аме�
риканський фонд закрито�
го типу, іспанське товари�
ство з інвестицій у цінні
папери тощо. Ці інститути
мають статус ІСІ закрито�
го типу. Як звичайні корпо�
рації, вони емітують акції
при створенні. Інститута�
ми, що мають змінний кап�
італ, є довірчі пайові фон�
ди в Англії, інвестиційні
компанії із змінним капіта�
лом (SICAV) або спільні
фонди інвестицій у Фран�
ції, Бельгії та Люксембурзі,
інвестиційні фонди в Ні�
меччині, фонди інвестицій
в цінні папери в Іспанії,
взаємні фонди у США. Во�
ни можуть мати форму як
юридичної особи, так і
інституту спільного інвес�
тування контрактного
типу.

Проаналізувавши за�
рубіжні типологізації ін�
ститутів спільного інвесту�
вання згідно різних кри�
теріїв, розглянемо класи�
фікації вітчизняних вче�
них�економістів (табл. 4).

Вивчення вітчизняної
економічної літератури
підтверджує неоднознач�
ність поглядів різних еко�
номістів щодо типологі�
зації ІСІ, кожен з яких має
вагоме значення у прак�
тичній діяльності ІСІ.

У результаті досліджен�
ня підтримано підхід О.О.
Зайченко та К.В. Гончаро�
вої, саме вони пропонують
поширену та просту класи�
фікацію ІСІ, яка дуже схо�
жа на тлумачення законо�
давства, але доповнена

Тип ІСІ Відкриті Закриті 
Корпоративні 
 

США – взаємні фонди; 
Франція – інвестиційне товариство зі змінним 
капіталом; 
Великобританія – інвестиційна 
компанія відкритого типу 

США – закриті інвестиційні 
компанії; 
Великобританія – 
інвестиційні трасти 

Трастові 
 

Великобританія – пайовий траст (також 
функціонують у країнах – колишніх колоніях, 
які функціонують на традиціях загального 
права) 

 
Офшорні зони (Ірландія) 

Контрактні 
 

Німеччина – інвестиційні фонди; 
Італія – взаємні фонди; 
Швейцарія – загальні фонди розміщення; 
Японія – інвестиційні трасти 

Така форма у світовій 
практиці майже не зустрічається 

Таблиця 3. Типологізація ІСІ на окремих національних ринках

Джерело: [11, с. 28].

Таблиця 4. Типологізація інститутів спільного інвестування
вітчизняних вченихEекономістів

Джерело: [6, с. 27; 8, с. 14; 3, с. 34; 12, с.15].

Науковець Ознака класифікації ІСІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.Д. Ко-
сова 

 
 
 
За прибутком від зростання вартості активів 

Фонди енергійного зростання – прагнуть отримати 
максимальний прибуток від зміни ринкової вартості 
активів і практично цілком ігнорують поточний дохід. 
Іноді ці фонди називають агресивними. 
Фонди зростання – одержують прибутки від зростання 
вартості активів, але вкладають кошти в компанії і 
галузі зі стійким становищем. 
Фонди дорогоцінних металів – інвестують насамперед 
в акції видобувних компаній. 
Міжнародні фонди. 

 
 
 
 
За доходом 

Фонди доходу – одержують максимально поточний 
дохід шляхом інвестування коштів у облігації і 
звичайні акції, за якими виплачуються дивіденди. 
Фонди опціону/доходу – інвестують кошти в акції і 
проводять операції з опціонами. 
Фонди інвестицій у державні цінні папери. 
Фонди інвестицій у забезпечення цінні папери. 
Проводять інвестиції в асоціації іпотечного кредиту, 
що підтримуються державою і забезпечені заставою. 
Фонди корпоративних облігацій. 

 
За прибутком від зростання вартості активів 
і доходу 

Фонди зростання капіталу і доходу. Інвестують кошти 
в звичайні акції компаній зі стійким становищем, 
якщо очікується, що ринкова вартість цих акцій буде 
підвищуватися і по них регулярно будуть 
виплачуватися дивіденди. 
Збалансовані фонди – прагнуть до збереження 
основної вартості капіталу, до виплати поточного 
доходу і забезпечення довгострокового зростання (як 
основної суми, так і доходу). 

 
 
 
 
 
 
С.В. Нау-
менкова 

 
 
 
За формою організації та механізмом 
формування та використання фінансових 
ресурсів 

Фонди відкритого (взаємні фонди), закритого типів та 
інвестиційні трасти. 
Фонди закритого та відкритого типу відносяться до 
інвестиційних компаній із змінним інвестиційним 
портфелем, оскільки в процесі функціонування таких 
фондів структура їх портфелів постійно змінюється. 
Інвестиційні трасти належать до компаній з фіксованим 
інвестиційним портфелем, який не може бути змінений 
протягом усього періоду існування компанії. 

Залежно від порядку здійснення діяльності Відкритого, інтервального та закритого типу.
За строком діяльності Строкові та безстрокові.
Залежно від механізму формування 
інвестиційного портфеля 

Диверсифіковані та недиверсифіковані ІСІ. 

 
 
 
О.О. Зай-
ченко, 
К.В.Гон-
чарова 

Залежно від юридичної форми організації Пайові інвестиційні фонди, корпоративні інвестиційні 
фонди. 

Залежно від порядку здійснення діяльності Відкриті, інтегральні, закриті. 
За періодом діяльності Строкові, безстрокові. 
Залежно від структури активів (або залежно 
від кількості та жорстокості законодавчо 
визначених вимог і обмежень щодо 
структури й складу активів фонду) 

 
Диверсифіковані, недиверсифіковані. 

Окремо виділяють венчурні інвестиційні фонди, недиверсифіковані інвестиційні фонди, портфель 
яких більш ніж на 50 % складається з корпоративних прав і цінних паперів, які не торгуються на 
фондових біржах 

Л.С. Фур-
дичко 

За типом Компанії сертифікатів із готівковою вартістю, об’єднанні 
інвестиційні трасти: менеджереальні компанії. 

С. Саф-
ронов 

За типом / видом Відкриті, інтервальні, закриті. 
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класифікаційними ознаками.
Обгрунтуванням даної типологізації є

Закон "Про інститути спільного інвестуван�
ня (пайові та корпоративні інвестиційні фон�
ди)" [9], створений на підставі відповідної ди�
рективи Європейського Союзу [2], що декла�
рує загальні уніфіковані принципи створен�
ня інститутів спільного інвестування. В Ук�
раїні згідно вищезазначеного закону розви�
нені два види інститутів спільного інвестуван�
ня — корпоративні та пайові (рис. 1).

Корпоративний інвестиційний фонд — це
ІСІ, який створюється у формі відкритого ак�
ціонерного товариства і провадить виключ�
но діяльність із спільного інвестування.

Пайовий інвестиційний фонд — це акти�
ви, що належать інвесторам на праві спільної
часткової власності, перебувають в уп�
равлінні компанії з управління активами та
обліковуються останньою окремо від резуль�
татів її господарської діяльності [9].

Так, згідно чинного законодавства інсти�
тути спільного інвестування, залежно від по�
рядку здійснення їх діяльності, можуть бути
відкритого, інтервального, закритого типу
(рис. 1):

— відкриті, якщо фонд або його компа�
нія з управління активами беруть на себе зо�
бов'язання у будь�який час здійснювати ви�
куп на вимогу інвестора цінних паперів, емі�
тованих цим фондом або його компанією з
управління активами;

— інтервальні, якщо фонд або його КУА
беруть на себе зобов'язання здійснювати ви�
куп на вимогу інвестора цінних паперів, емі�
тованих цим інститутом спільного інвесту�
вання або його компанією з управління ак�
тивами протягом обумовленого в проспекті емісії терміну,
але не рідше одного разу на рік;

— закриті, якщо фонд або його компанія з управління
активами не беруть на себе зобов'язання щодо викупу цінних
паперів, емітованих цим інститутом спільного інвестування
до моменту припинення його діяльності (рис. 1) [9].

За періодом діяльності: 1) строковий — створюється на
певний термін, зазначений у проспекті емісії цінних паперів
цього фонду, після закінчення якого зазначений фонд при�
пиняє свою діяльність; 2) безстроковий — створюється на
невизначений час.

Залежно від структури активів ІСІ поділяють на: 1) не�
диверсифіковані інвестиційні фонди, структура активів яких
не підпадає під певні законодавчі обмеження, що дає мож�
ливість здійснювати гнучкіше управління активами; 2) ди�
версифіковані — інвестиційні фонди, структура активів яких
відповідає спеціальним вимогам законодавства, що спрямо�
вані на зменшення ризику вкладників (рис. 1).

До диверсифікованих належать фонди, структура ак�
тивів яких відповідає таким вимогам [9]:

— кількість цінних паперів одного емітента в активах
не перевищує 10 % загального обсягу цінних паперів відпо�
відного випуску;

— сумарна вартість цінних паперів, що становлять ак�
тиви фонду в кількості понад 5 % загального обсягу емісії,
на момент їх придбання не перевищує 40 % вартості чистих
активів;

— не менш як 80 % загальної вартості активів станов�
лять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації
підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні па�
пери, а також цінні папери, допущені до торгів на фондовій
біржі [9].

Варто згадати про венчурні фонди — недиверсифіко�
вані фонди закритого типу, які здійснюють виключно при�
ватне (закрите) розміщення своїх цінних паперів серед юри�
дичних і фізичних осіб.

Активи венчурних фондів більше ніж на 50 % склада�
ються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допу�
щені до торгів на фондовій біржі або у торговельно�інфор�
маційній системі. Фізична особа може бути учасником
венчурного фонду винятково за умови придбання цінних па�
перів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних
заробітних плат.

Відкриті та інтервальні фонди можуть бути лише дивер�
сифікованими. Інвестиційні фонди закритого типу можуть

бути як диверсифікованими, так і не диверсифікованими.
При виборі ІСІ важливим є організаційно�правова фор�

ма інституту, сума інвестування, зобов'язання щодо пога�
шення боргу за цінними паперами, інвестиційний горизонт,
інвестиційна стратегія фонду, інвестиційний темперамент
інвестора тощо.

Порівняльну характеристику корпоративних і пайових
інвестиційних фондів наведено в табл. 5.

При виборі інвестиційного фонду інвесторам потрібно
враховувати свої фінансові можливості та очікування від
інвестицій. Так, при бажанні отримати прибутки в короткі
терміни краще обрати відкритий або інтервальний інвести�
ційний фонд, а при інвестуванні коштів недовгострокову
перспективу — закритий. Крім того, необхідно зважувати
можливість одержання високих доходів з імовірністю ри�
зиків діяльності окремих типів інвестиційних фондів.
Найбільш ризиковими є закриті недиверсифіковані інвес�
тиційні фонди, а найменш ризиковими — відкриті інтер�
вальні.

Найвищу дохідність забезпечує діяльність закритих
фондів, тоді як у відкритих вона порівняно нижча. Закриті
пайові інвестиційні фонди серед інвесторів більш популярні,
оскільки вони забезпечують довготермінове інвестування,
а також дають можливість одержати вищі прибутки (табл.
6).

Окремої уваги заслуговують пропозиції до законопро�
екту, згідно якого ІСІ запрацюють по�новому, а саме: На�
ціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ініціює внесення змін у Закон України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)".

Найбільш істотні зміни торкнулися класифікації ІСІ —
пропонується сім спеціалізованих фондів: грошового рин�
ку, державних цінних паперів, облігацій, акцій, індексні фон�
ди, банківських металів і фонди фондів [10].

Для кожного з них встановлено чіткий список інстру�
ментів для інвестування (табл. 7). Тримати кошти в інших
інструментах буде заборонено, наприклад, фонд акцій не
зможе купувати облігації. Новими для ринку будуть індексні
фонди, які зможуть вкладати тільки в цінні папери, що вхо�
дять у кошик певного індексу. А також ІСІ фондів, які бу�
дуть скуповувати сертифікати інших ІСІ (крім венчурних
фондів і фондів, якими управляє та ж КУА). Фонд банківсь�
ких металів зможе інвестувати в золото, срібло, платину,
паладій, поточні та депозитні рахунки в них, цінні папери

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Корпоративні 
створюються як 
юридична особа, 
емітують акції 

Пайові 
поєднують активи учасників без 
створення юридичної особи, 

частка інвестора підтверджується 
інвестиційним сертифікатом 

Відкриті 
інвестор має 
можливість 

повернути свої 
гроші у будь-який 

момент 

Інтервальні 
інвестор може 
повернути свої 
гроші не рідше 

одного разу на рік 

Закриті 
фонд зобов’язаний 
викупити частку 
інвестора тільки в 
разі ліквідації 

Диверсифіковані 

і

Недиверсифіковані 
співвідношення інвестицій 
за видами не регулюється 

Венчурні 
приватне 

розміщення ЦП 
тільки між 
юридичними 
особами, 

активи фонду більш 
як на 50% можуть 
складатися з ЦП, 
що не котируються 
на фондовому 

ринку 

Відкриті 
інвестор має 
можливість 

повернути свої 
гроші у будь-який 

момент 

Інтервальні 
інвестор може 
повернути свої 
гроші не рідше 

одного разу на рік 

Закриті 
фонд зобов’язаний 
викупити частку 
інвестора тільки в 
разі ліквідації 

Інститути спільного інвестування 

Рис. 1. Основні види інститутів спільного інвестування в Україні згідно
чинного законодавства

Джерело: складено автором на основі Закону України "Про інститути спільно�
го інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).
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біржових фондів у таких ме�
талах, а також похідні, базо�
вим активом яких є наведені
вище інструменти. Універ�
сальними для всіх типів
фондів будуть тільки гро�
шові кошти. Причому фонди
зможуть купувати іноземну
валюту.

Незважаючи на вузькіс�
ть інструментів для вкладень
такими фондами, вони бу�
дуть вважатися відкритими
та інтервальними. Вимоги до
структури диверсифікації
таких фондів будуть "м'які�
шими". Зараз індексні фон�
ди можна створювати тільки
в закритому вигляді, у публ�
ічних фондів є обмеження —
не більше 5% одного емітен�
та від ВЧА. Але ж є акції, які
мають вагу в індексі близько
15%, тому вимоги до струк�
тури активів повинна буде
встановити Національна ко�
місія з цінних паперів та
фондового ринку, але очі�
кується, що в акції одного
емітента буде дозволено
вкладати 10% ВЧА [10].

Отже, можна не сумні�
ватися в успіху спеціалізова�
них фондів, адже чим шир�
ший спектр інструментів
фондів, тим більш повно мо�
жуть бути задоволені вишу�
кані смаки окремих інвес�
торів. Такі фонди будуть по�
пулярні, оскільки до тепері�
шнього часу деякі з них в Ук�
раїні просто неможливо
було створити на законо�
давчій основі.

ВИСНОВКИ
Отже, для того, щоб

інвестор міг розібратися в
перевагах і ризиках вкладень
той чи інший інвестиційний
фонд, виробляються критерії типологізації
інвестиційних фондів, тобто віднесення
конкретних інвестиційних фондів до тих чи
інших груп і різновидів. Типологізація інве�
стиційних фондів допомагає зробити більш
прозорими для інвесторів інвестиційні цілі
фондів, орієнтири прибутковості, рента�
бельності, ризиків вкладень і прав інвес�
торів.

Як бачимо, поки в світі немає загаль�
новизнаної класифікації інвестиційних
фондів, критерії та правила їх угрупуван�
ня встановлюються директивами Євро�
пейського Союзу, національним законо�
давством, стандартами саморегулюючих
організацій, методиками рейтингових
агентств і правилами, прийнятими керую�
чими компаніями та інвестиційними фон�
дами.
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Характеристика Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) Корпоративні інвестиційні фонди 
(КІФ) 

 
 
Правовий статус (організаційно - 
правова форма діяльності) 

 
Не є юридичною особою, активи 
належать інвесторам на праві 
спільної часткової власності. 

Юридична особа, створюється у 
формі відкритого акціонерного 
товариства, понад 70 % 
середньорічної вартості активів – 
цінні папери. 

 
Склад учасників інвестиційного 
фонду 

Фізичні та юридичні особи, в 
недиверсифікованих фондах – тільки 
юридичні особи.

 
Фізичні та юридичні особи. 

 
Участь вкладників в управлінні 
фондом 

Кошти залучаються шляхом 
розміщення приватної пропозиції, 
вкладники можуть створювати 
спостережну раду.

 
Органами управління є загальні 
збори акціонерів і спостережна 
рада. 

Початковий статутний фонд Формується за рахунок грошових 
коштів, державних цінних паперів, 
цінних паперів інших емітентів та 
об'єктів нерухомості, необхідних для 
забезпечення статутної діяльності. 

За законодавством України, 
мінімальний обсяг активів 
пайового інвестиційного фонду 
не може бути меншим розміру 
початкового статутного фонду 
корпоративного інвестиційного 
фонду. 

Обмеження в інвестуванні Жорсткі. Відносно не жорсткі. 
Оподаткування Відносна мінімізація податкових 

платежів. 
Мінімізація податкових платежів. 

Розміщення паїв Тільки за грошові кошти. Неповна 
сплата розміщених акцій не 
дозволяється. 

За грошові кошти. 

Взаємовідносини з компанією з 
управління активами (КУА) 

КУА створюється 
для управління фондом. 

Договірні (на основі договору з 
КУА). 

Види емітованих цінних паперів Інвестиційні сертифікати, емітентом 
яких є КУА. 

Прості іменні акції, емітентом 
яких є КІФ. 

Можливість одержання дивідендів Тільки в закритих фондах. Так. 
 
Заміна КУА 

Рішення про заміну КУА може 
прийматися НКІЩФР. 

Рішення про заміну КУА 
приймають загальні збори 
акціонерів. 

 
Першочерговість задоволення 
вимог вкладників при ліквідації 

Перша черга – вкладники, які подали 
заяви про викуп інвестиційних 
сертифікатів до прийняття рішення 
про ліквідацію. 

 
Насамперед акціонери, які не є 
засновниками. 

Інформаційна прозорість Висока. Дуже висока. 
Емісія цінних паперів Обмежена. Не обмежена. 
Контроль з боку держави Надто регламентований. Регламентований. 
Вплив зовнішньоекономічних 
факторів на паї фондів 

Дуже високий. Низький. 

Таблиця 5.  Порівняльна характеристика корпоративних
і пайових інвестиційних фондів

Джерело: розроблено автором.

 
Ознака 

Тип інвестиційного фонду 
Відкритий Інтервальний Закритий 

 
Дохідність 

 
Невисока 

Вища порівняно з 
відкритими фондами 

Найвища порівняно з 
іншими типами фондів 

Рівень ризику Невисокий Невисокий Високий 
 
Витрати 

Загальні витрати не можуть перевищувати 10 % середньорічної 
вартості чистих активів фонду 

Ліквідність Висока Середня Низька 
Обіг цінних паперів Обмежений Не обмежений Не обмежений
Викуп цінних 
паперів 

 
У будь-який час 

Тільки у визначені дні 
(раз у квартал) 

Після закінчення 
строку дії фонду 

Дивіденди за 
цінними паперами 

 
Не сплачуються 

 
Не сплачуються 

Залежно від 
інвестиційної стратегії 

Таблиця 6.  Переваги та недоліки вкладень
у різні типи інвестиційних фондів

Джерело: [8, с. 17].
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Таблиця 7. Характеристика спеціалізованих фондів

Джерело: складено автором на основі проекту Закону "Про інститути спільного інвестування" від від 19.12.2011. — №9615

Вид 
спеціалізова- 
ного фонду 

Склад активів спеціалізованих фондів 

 
 
 
 
 
Фонд 
грошового 
ринку 

1) кошти в національній та іноземній валюті; 
2) ощадні (депозитні) сертифікати, поточні та строкові депозити до двох років (у тому числі в 
іноземній валюті); 
3) державні цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років; 
4) облігації місцевих позик, строк погашення яких не перевищує двох календарних років; 
5) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, забезпечені 
державною або місцевою гарантією; 
6) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, погашення та 
отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав; 
7) облігації підприємств, строк погашення або дострокового погашення емітентом яких не перевищує 
одного року; 
8) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1—7.  

 
 
 
Фонд 
державних 
цінних 
паперів 

1) кошти в національній та іноземній валюті; 
2) депозити (в національній та іноземній валюті) в державних банках України; 
3) ощадні (депозитні) сертифікати державних банків України; 
4) державні цінні папери; 
5) облігації місцевих позик; 
6) боргові цінні папери, забезпечені державною або місцевою гарантією; 
7) боргові цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних 
держав; 
8) емісійні боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій; 
9) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1—8. 

 
 
 
 
Фонд 
облігацій 

1) кошти в національній та іноземній валюті; 
2) депозити в національній та іноземній валюті; 
3) ощадні (депозитні) сертифікати; 
4) облігації підприємств; 
5) облігації іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких 
визначається Комісією; 
6) державні облігації України; 
7) облігації місцевих позик; 
8) іпотечні облігації; 
9) привілейовані акції українських емітентів; 
10) цінні папери спеціалізованих фондів державних цінних паперів, 
11) цінні папери спеціалізованих біржових індексних фондів, до індексного кошику яких входять 
виключно облігації; 
12) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1—8. 

 
 
 
 
Фонд 
акцій 

1) кошти в національній та іноземній валюті; 
2) депозити в національній та іноземній валюті; 
3) ощадні (депозитні) сертифікати; 
4) акції публічних акціонерних товариств; 
5) акції іноземних емітентів та цінні папери іноземних біржових фондів, які перебувають в обігу на 
іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією; 
6) цінні папери спеціалізованих біржових індексних фондів, до індексного кошику яких входять 
виключно акції; 
7) депозитарні розписки на цінні папери, зазначені у пунктах 4—6; 
8) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1—6. 

Індексний 
фонд 

1) кошти в національній та іноземній валюті; 
2) цінні папери, що входять до складу індексного кошика обраного індексу фондової біржі.  

 
 
 
Фонд 
банківських 
металів 

1) кошти в національній та іноземній валюті; 
2) депозити в національній та іноземній валюті; 
3) ощадні (депозитні) сертифікати; 
4) державні цінні папери; 
5) боргові цінні папери, забезпечені державною гарантією; 
6) банківські метали в зливках на зберіганні у банківських сховищах; 
7) майнові права за договорами з банком щодо виплати грошового еквіваленту банківського металу 
за його поточним курсом; 
8) цінні папери спеціалізованих біржових індексних фондів, до індексного кошика яких входять 
виключно банківські метали; 
9) похідні (деривативи), базовим активом яких є банківські метали. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початку XXI століття можна із впевненістю

стверджувати, що Україна відбулася як незалежна са�
мостійна суверенна демократична держава. Економі�
ка України після тривалого періоду проходження
трансформаційних зрушень визнана світовою спільно�
тою як ринкова. Разом з тим, її окремі інститути по�
требують подальшого вивчення та уточнення змісту пе�
редавального механізму з метою підвищення якості
планування і прогнозування доходів бюджету на се�
редньо� та довгострокову перспективу. В даному кон�
тексті з огляду на значні обсяги видаткових зобов'я�
зань вітчизняних бюджетів актуалізується не�
обхідність вивчення трансмісійного механізму заходів
фіскальної політики як складової системи фінансово�
економічного регулювання на обсяги доходів бюдже�
ту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивчення трансмісійного механізму фінансової по�

літики було започатковано ще в кейнсіанському аналізі.
Якщо на даний час у розвинених країнах монетарні ас�
пекти вивчаються досить поглиблено, то аналіз реалі�
зації передавального механізму фіскальної політики на
реальну економіку ще потребує грунтовної розробки.
Закордоном в цьому напрямі декілька років плідно пра�
цюють найпрогресивніші світові наукові школи, зокре�
ма Е. Коледж та Д. Райлі [1], Дж. Фонтана [2], Р. Пе�
ротті [3]. Прогресивним стало дослідження із застосу�
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вання емпіричного аналізу трансмісійних механізмів
грошово�кредитної політики з використанням трьох
основних методологічних підходів до ідентифікації ка�
налів дії грошово�кредитної політики на реальний сек�
тор економіки, яке провели Дробишевський С.М.,
Трунін П.В. та Каменських М.В. [4]. Аналогічні дослі�
дження щодо реалізації передавальних механізмів
фіскальної політики ані в Україні, ані у найближчих
сусідів взагалі не проводилися. Серед вітчизняних
фахівців висвітлення окремих теоретичних аспектів
фінансової трансмісії в своїх дослідженнях мали
Алімпієв Є.В. [5], Геєць В.М. [6], Даниленко А.І., Гри�
ценко А.А. [7], Лагутін В.Д.[8], Міщенко В.І. [9], Новак
А.Я. [10], Чугунов І.Я. [11], Шаповалова М.М.  [9] та
деякі інші фахівці. З огляду на нестабільність світової
динаміки зазначена тема особливо актуалізується.
Віддаючи належне існуючим науковим публікаціям,
вона потребує подальшого осмислення та висвітлення
на основі напрацювань зарубіжних авторів з урахуван�
ням специфіки умов вітчизняного фіскального середо�
вища.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Мета статті полягає у розкритті теоретичних та

практичних засад механізму реалізації трансмісійно�
го механізму фіскальної політики через економічне
зростання на обсяги надходжень до бюджету в сис�
темі державного фінансово�економічного регулюван�
ня.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вся економічна діяльність відбувається під впливом
трьох факторів — праці, землі та капіталу. Пізніше Йо�
зефом Шумпетером до цього переліку були додані ще й
підприємницькі здібності. Весь колообіг господарської
діяльності здійснюється згідно до встановлених держа�
вою "правил гри". Разом з тим, держава сама часом не в
змозі спрогнозувати хід подій. Для цього слід вивчати
дію трансмісійного механізму з метою уникнення або
принаймні мінімізації помилок у державному фінан�
сово�економічному регулюванні.

Додаючи означення "трансмісійний" до даного ме�
ханізму, акцентується увага саме на його передаваль�
них якостях. Так, відповідно до дослівного перекладу з
англійської неспеціалізованими словниками, слово
"transmission" означає "передача, трансляція".

У машинобудуванні під трансмісією (силовою пере�
дачею) прийнято розуміти сукупність агрегатів і ме�
ханізмів, що сполучають двигун (мотор) з ведучими ко�
лесами транспортного засобу (автомобіля) або робочим
органом верстата, а також системи, що забезпечують
роботу трансмісії. У загальному випадку трансмісія вхо�
дить до складу силового агрегату і призначена для пе�
редачі крутящого моменту від двигуна до коліс (робо�
чого органу), зміни тягових зусиль, швидкостей і напря�
му руху.

Згідно загальнопоширеного економічного визначен�
ня, трансмісійний механізм (transmission mechanism)
являє собою канали, через які монетарна політика
справляє вплив на реальний національний продукт та
рівень цін.

Із вимог, що пред'являються до трансмісій транспор�
тних засобів, за принципом аналогії виводяться вимоги
до трансмісії у фінансовій системі, які можуть бути по�
дані наступним чином та представлені у табл. 1.

Фіскальна політика (податково�бюджетна) (англ.
fiscal policy) являє собою один з основних методів втру�
чання держави в економіку з метою зменшення коли�
вань бізнес�циклів і забезпечення стабілізації економі�
чної системи в короткостроковій перспективі, за допо�
могою зміни величини доходів та (або) видатків держав�
ного бюджету. Вона впливає на національну економіку
через товарні ринки: зміна урядових витрат і податків
відображається на сукупному попиті і через нього впли�
ває на макроекономічні цілі. Під вплив змін у фіскальній
політиці потрапляє як сукупний попит (AD), так і су�
купна пропозиція (AS).

Фіскальна політика, крім монетарної політики, є
виключно важливою складовою роботи держави як роз�
подільника і регулятора в економіці. Будучи інструмен�
том уряду, фіскальна політика має кілька цілей, спря�
мованих на згладжування циклічних коливань економі�
ки:

1) забезпечення стабільного еконо�
мічного зростання: стабілізація рівня
валового внутрішнього продукту і,
відповідно, сукупного попиту;

2) повної зайнятості ресурсів (перш
за все, вирішення проблеми циклічного
безробіття): державі необхідно підтри�
мувати макроекономічну рівновагу, що
може бути успішним тільки в тому ви�
падку, коли всі ресурси в економіці
ефективно використані;

3) стабільного рівня цін (вирішення
проблеми інфляції): разом зі згладжу�
ванням параметрів державного бюдже�
ту, стабілізується і загальний рівень цін.

Основними інструментами фіскаль�
ної політики виступають доходи і вит�
рати державного бюджету, тобто по�
датки, трансферти й державні закупівлі
товарів та послуг. Новак А.Я. додає до

цього класичного переліку 4�й важіль — зміну структу�
ри бюджетів, як центрального, так і місцевих, в частині
якої податково�бюджетна політика може визначати га�
лузеву, соціальну та науково�технологічну спрямо�
ваність економічного розвитку країни в цілому та її ре�
гіонів зокрема [10, с. 69—70].

Скорочення витрат уряду зменшує сукупний попит,
що в умовах ринку веде до падіння виробництва, доходів
(у тому числі бюджетних) і зайнятості. Зростання ж
урядових витрат викликає зворотну реакцію: сукупний
попит зростає, виробництво розширюється, доходи (у
тому числі й бюджетні) збільшуються, безробіття ско�
рочується. При цьому державні закупівлі, безпосеред�
ньо приєднуючись до споживчих та інвестиційних вит�
рат, справляють і за величиною, і за спрямованістю та�
кий самий вплив на економіку, що й інвестиції. Що сто�
сується трансфертних платежів, то вони, беручи участь
у формуванні особистих доходів, відображаються на
споживчих витратах. Таким є короткостроковий ефект
державних закупівель. Однак у довгостроковому плані
наслідки зростання державних закупівель інші. Зростан�
ня доходів (як наслідок зростання державних закупі�
вель) підвищує інвестиційний попит, що при незмінній
кількості грошей в обігу веде до зростання процентних
ставок і зменшення фактичних інвестицій, а отже, зни�
ження темпів економічного зростання в майбутньому.
Фіскальна політика (сіра частина рис. 1) не є самодос�
татньою та вимагає підкріплення своїх результатів за�
ходами монетарної політики з коригування обсягів на�
явної грошової маси відповідними наявними інструмен�
тами (рис. 1, біла частина).

Що стосується податків, то спрямованість їх впли�
ву на величину національного виробництва і доходів
прямо протилежна впливу державних витрат. Знижен�
ня податків збільшує наявний дохід і споживання, що є
елементом сукупного попиту. При цьому, однак, треба
мати на увазі, що абсолютна зміна рівня споживання
залежить від граничної схильності до споживання
(МРС). Розширення сукупного попиту в результаті
збільшення споживання стимулює зростання обсягу
виробництва, доходів, знижує рівень безробіття. З ча�
сом, однак, коли безробіття досягає свого природного
рівня, зростання сукупного попиту в результаті знижен�
ня податків призведе до підвищення цін. Зростання по�
датків надає зворотну дію: скорочення наявного дохо�
ду, споживання, сукупного попиту і відповідно змен�
шення ВНП, доходів і зростання безробіття.

Кейнсіанська школи стверджує, що податково�бюд�
жетна політика може справляти потужний вплив на су�
купний попит, виробництво і зайнятість, коли економі�
ка функціонує значно нижче повної потужності націо�
нального виробництва і там, де необхідно, забезпечити
стимулювання попиту для економіки. Кейнсіанці вважа�
ють, що існує чітка і вагома роль уряду в використанні

Вимоги до трансмісії транспортних засобів Вимоги до трансмісії у фінансовій системі 
забезпечення високих тягових якостей і 
швидкості машини при прямолінійному русі і 
повороті; 

забезпечення соціально-економічного 
зростання та проведення антициклічної 
фінансової політики; 

простота і легкість управління, що 
виключають швидку стомлюваність водія; 

простота і легкість управління, що 
виключають можливість політичних маневрів 
та спекуляцій; 

висока надійність роботи протягом тривалого 
періоду експлуатації; еволюційність; 

малі маса і габаритні розміри агрегатів; невелика чисельність політичного апарату, 
що обслуговує роботу механізму; 

простота (технологічність) у виробництві, 
зручність в обслуговуванні при експлуатації і 
ремонті; 

простота, прозорість та транспарентність 
роботи механізму; 

високий ККД; висока ефективність; 
у машинах високого класу додається вимога 
безшумності. 

відсутність популізму щодо роботи 
механізму. 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика вимог до трансмісії у різних сферах
буття
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заходів фіскальної політики для управління рівнем су�
купного попиту.

Економісти�монетаристи, з іншого боку, вважають,
що державні витрати і податкові зміни можуть мати
лише тимчасовий ефект на сукупний попит, виробницт�
во і робочі місця, і що грошово�кредитна політика є
більш ефективним інструментом для управління попи�
том і інфляційним тиском. Вони набагато більш скеп�
тично ставляться до твердження про фіскальну політи�
ку як засіб управління попитом [1].

Особливість фіскальної політики по�
лягає в тому, що всі зміни величини по�
датків і державних витрат трансмісійно
відображаються на обсязі ВНП з муль�
типлікативним ефектом. Мультипліка�
тивний ефект від експансіоністської по�
датково�бюджетної політики залежить
від наявності резервного виробничого
потенціалу економіки; залежно від того,
яка частка від збільшеного доходу буде
витрачена, а не збережена або витрачена
на імпорт. На наслідки фіскальної пол�
ітики також впливає показник рівня про�
центних ставок (рис. 1).

Залежно від режиму функціонуван�
ня інструментів фіскальної політики її
поділяють на недискреційну (політику
вбудованих стабілізаторів) і дискреційну
політику. Однак вбудовані стабілізатори
не можуть повністю вирішити макроеко�
номічні проблеми. Вони пом'якшують
коливання циклу, але не можуть усуну�
ти їх причину, тому автоматична фіскаль�
на політика доповнюється дискреційною
політикою. Дискреційна політика — це
свідома зміна податків і урядових витрат
законодавчою владою для забезпечення
макроекономічної стабільності, досяг�
нення макроекономічних цілей.

Трансмісійний механізм фіскальної
політики в даному випадку доречно та
доцільно досліджувати саме на прикладі
основних інструментів дискреційної пол�
ітики, якими виступають:

— зміна обсягу податкових вилучень
шляхом введення або скасування по�
датків або зміни податкової ставки;

— здійснення за рахунок коштів дер�
жавного бюджету програм зайнятості,
що ставлять своєю метою забезпечення
безробітних роботою. Частка їх доходів
у подальшому й поповнюватиме бюджет;

— реалізація соціальних програм, що
дозволяють підтримувати сукупний попит і стабілізу�
вати економічний розвиток.

У складі дискреційної фіскальної політики розріз�
няють стимулюючу та стримуючу, порівняльна харак�
теристика яких представлена у табл. 2.

Через канали трансмісійного механізму фіскальної
політики, який можна описати простою технологічною
схемою (рис. 1—2), зміни у фіскальній політиці вплива�
ють на такі змінні, як сукупний попит, національне ви�
робництво, ціни та зайнятість, і в результаті справля�

ють вплив на доходи бюджету. Ре�
зультати запровадження експансіо�
ністської фіскальної політики у роз�
горнутому вигляді представлені на
рис. 2

При проведенні фіскальної пол�
ітики наголос може робитися або на
зміні витрат, або на зміні податків.
Вибір її основного інструменту за�
лежить від загального курсу, що
проводиться урядом. Якщо це "лібе�
ральний" курс, що передбачає широ�
ку участь держави в регулюванні
змішаної економіки, то перевага
віддається урядовим витрат, якщо це
"консервативний" курс, орієнтова�
ний на звуження ролі держави, що
робить наголос на суто ринковому
механізмі, то з метою стабілізації
економіки більш широко використо�
вуються податки.

Джерело: розроблено автором на основі [10, с. 121—124].

↑ витрат уряду або ↓ податків 

↑ рівня випуску продукції і доходів (в т. ч. бюджетних)

↑ попиту на гроші 

за умови незмінної кількості грошей ↑ процентних ставок

↓ інвестицій 

↓ економічного росту 

↓ доходів (в т. ч. бюджетних) та рівня зайнятості

↑ обсягу грошової маси в обігу та відповідне виникнення її надлишку

↓ процентних ставок 

↑ інвестицій та розширення сукупного попиту

↑ випуску продукції, зайнятості, доходів (в т. ч. бюджетних)

↑ попиту на гроші та процентних ставок

↓ частини інвестицій та частини сукупного попиту

↓ доходів (в т. ч. бюджетних) та рівня зайнятості

Рис. 1. Взаємозв'язок заходів монетарних (зверху) та фіскальних (знизу)
заходів державного фінансовоEекономічного регулювання із обсягами

доходів бюджету

Таблиця 2. Характеристика фіскальної політики в залежності від стану
економіки та цілей уряду

 Стимулююча фіскальна політика Стримуюча фіскальна політика 

П
ер
ед

-
ум

ов
и 

країна переживає депресію – знаходиться в 
стадії економічного спаду або кризи 

короткотерміновий «перегрів економіки» з 
метою уповільнити темпи інфляції або 
уникнути її високих темпів у випадку 
економічного буму 

К
ан
ал
и 

т р
ан
см
іс
ії 

↓ податків та (або) 
↑ державних витрат: закупівель та (або) 
трансфертів 

↑ податків та (або) 
↓ державних витрат: закупівель та (або) 
трансфертів 

Н
ас
лі
дк
и виникнення або збільшення бюджетного 

дефіциту; 
↑ сукупного випуску; 
↑ сукупного попиту; 
↑ параметрів системи національних рахунків 

поява бюджетного надлишку, котрий, як 
правило, направляється на погашення 
державного боргу або вилучається з обігу; 
↓ сукупного попиту;  
↓ сукупної пропозиції 

Бю
дж

ет
 

↑ надходжень ↓ надходжень 
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Закономірний після криз
відновлювальний характер еко�
номічного зростання 2000 року
в Україні не був налаштований
на глибоку реструктуризацію
економіки. Використовувалися
передусім "ресурси" цінової
конкурентоспроможності, за�
пас якої сформувався в період
1998—2000 років за рахунок де�
вальвації гривні на 292%, до
яких додався фактор зовніш�
ньої кон'юнктури.

Пізніший період 2004 року характеризувався прин�
циповою зміною в економічній моделі: в цей час країна
перейшла до так званого політичного циклу в еко�
номічній політиці. Напередодні президентських виборів
у боротьбі за голоси виборців були зроблені певні кро�
ки, пов'язані з реалізацією значної кількості соціальних
програм. Це було зрозуміло, адже багато людей в країні
жили за межею бідності. Але з економічної точки зору
це було надмірно: співвідношенням між продуктивністю
праці й динамікою зарплат і пенсій з того часу було знех�
тувано [6]. На думку ще одного відомого вітчизняного
економіста, в Україні відбувається націоналізація боргів
і приватизація прибутків.

Хоча фіскальна політика є дієвим інструментом дер�
жавного регулювання ринкової економіки, все ж їй при�
таманні певні негативні моменти та деяка обмеженість
можливостей. Ефективність фіскальної політики знач�
но зростає, якщо вона поєднується з проведенням відпо�
відної грошово�кредитної політики (рис. 1). Координа�
ція цих політик в умовах трансформаційної економіки
набуває особливих специфічних рис [8].

На даний час в Україні з огляду на необхідність по�
сткризового відновлення економіки уряд країни обрав
стратегію стимулюючої фіскальної політики. Такі дії
підкріплені прийняттям Податкового кодексу, який сут�
тєво скорочує податкове навантаження на економіку,
та реалізацією низки масштабних інвестиційних про�
ектів у рамках підготовки до проведення Евро�2012. Ра�
зом з тим, високі інфляційні очікування, нестабільність
кон'юнктури зовнішніх ринків та перспективи "другої
хвилі" кризи не дають повною мірою реалізувати потен�
ціал кредитного каналу монетарної політики для підтри�
мання ланцюгової реакції та мультиплікативного ефек�
ту фіскальних заходів. Поряд з цим, вітчизняні державні
фінанси залишаються обтяжені зобов'язаннями із по�
гашення державних боргів та соціальних витрат, а
мізерні видатки на капітальні витрати, розпорошені між
чисельними програмами, не забезпечують прогресу в
жодній галузі.

Реалізація спрямованої на формування сприятливо�
го макроекономічного середовища бюджетної політики,
здійснення послідовних та ефективних заходів у подат�
ково�бюджетній сфері, забезпечення стабільності дер�
жавних фінансів, високих темпів економічного зростан�
ня на основі проведення модернізації економіки держа�
ви та підвищення її конкурентоспроможності, формуван�
ня бюджету на 2012 рік за принципом середньостроко�
вого бюджетного планування з чіткими фіскальними та
видатковими орієнтирами — покладено в основу держав�
ного бюджету на 2012 рік. Бюджетна політика як одна з
рушійних сил розвитку України передбачає подальшу
стабілізацію державних фінансів, забезпечення економ�
ічного зростання та розбудову конкурентоспроможної
економіки, підвищення стандартів життя для підтримки
збалансованості розвитку держави.

Інвестиційна активність підтримуватиметься шля�
хом поліпшення фінансового стану підприємств в умов
зміцнення банківської системи та проведення фіскаль�
ної політики, спрямованої на зниження податкового
навантаження та створення умов для покращення інве�
стиційного клімату.

Україна виступає частиною глобалізованого світу,
а отже, знаходиться в контексті міжнародних тенденцій
та змушена враховувати реалії європейського транс�
місійного механізму фіскальної політики при реалізації
національного. Глобальна криза до певної міри змінила
рівень координації фінансової та економічної політики
на європейському рівні: на даний час перш ніж прийма�
ються національні рішення, відбувається їх координа�
ція на рівні ЄС. Простіше кажучи, пан'європейська сис�
тема управління, імовірно, здобула перемогу. ЄС зали�
шається співпрацею суверенних держав, і він, таким чи�
ном, не може послати армію чи поліцію, щоб силою на�
в'язати свої пакти або зібрати борги. Будь�яка країна
може покинути ЄС і, звичайно, єврозону, коли тягар
зобов'язань стає занадто нестерпним. До цього часу
передбачалося, що вартість виходу буде настільки ви�
сокою, що жодна країна не буде цього розглядати.

Виходів з ситуації, що склалася у ЄС внаслідок кри�
зових явищ, експерти вбачають декілька, але всі вони
зачіпають фіскальні аспекти.

Перший варіант полягає в безладному розпаді
єврозони — тільки прихильники хаосу бажають тако�
го результату. Другому варіанту віддають перевагу
політологи і європейські публіцисти: тісніший фінан�
совий союз між 17 членами єврозони або, іншими сло�
вами, готовність Німеччини зробити для єврозони те,
що вона зробила для Східної Німеччини, а саме — ви�
писати великі чеки на багато років вперед. У свою чер�
гу, Німеччина наполягатиме на економіко�управлінсь�
ких реформах, які змусять інших членів єврозони
відмовитися від частини їх національних фіскальних
прерогатив. Третя альтернатива підтримується декіль�
кома економістами. Вона включає створення меншої та
економічнішої когерентної єврозони, яка складати�
меться з центральних і навколоцентральних країн у
рамках тіснішого фіскального союзу з надійнішим за�
хистом від зараження. В ході цього процесу дві�три
периферійних економіки візьмуть "творчу відпустку"
від євро, страхуючи безпосередню економічну невиз�
наченість доступом до набагато ширшого спектра
інструментів для вирішення їх боргових загроз і низь�
кої конкурентоспроможності.

Авторові статті вбачається, що політики оберуть
варіант тіснішого фіскального союзу, а після значної
волатильності з'явиться надійніший валютний союз, в
результаті якого Європа зможе уникнути падіння євро
і повного розвалу єврозони.

У даний час у роботах, присвячених емпіричному
аналізу трансмісійних механізмів грошово�кредитної
політики, використовуються три основні методологічні
підходи до ідентифікації каналів дії грошово�кредитної
політики на реальний сектор економіки:

— дескриптивний підхід;
— метод векторних авторегресій;
— панельний аналіз на мікроданих [4, c. 8].
У свою чергу, емпіричний аналіз трансмісійного

механізму фіскальної політики складно піддається
верифікації через відносно невеликий часовий про�
міжок спостережень після здобуття незалежності
Україною, значні показники зовнішніх шоків та
фінансова нестабільність у рамках політичних циклів

Експансіоністська фіскальна політика 
↓ рівня корпоративного 
прибуткового оподаткування 

↓ рівня особистого 
прибуткового оподаткування 

↓ рівня непрямого 
оподаткування ↑ обсягу 

державних 
видатків ↑ показників прибутку після 

оподаткування ↑ доходу після сплати податків ↓ цін веде до ↑ 
реальних доходів 

↑ корпоративного капітального 
інвестування ↑ споживчого попиту 

↑ випуску продукції 
↑ зайнятості 
↑ доходів (в т.ч. бюджетів усіх рівнів) 

Рис. 2. Трансмісійний механізм експансіоністської (стимулюючої) фіскальної
політики на формування доходів бюджету
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економічної політики. Взятий урядом курс на фінан�
сову стабілізацію має стати передумовою застосу�
вання математичних підходів до поглиблення мето�
дології вивчення трансмісійного механізму фіскаль�
ної політики.

У цьому сенсі найбільш прогресивною є стаття іта�
лійця Джузеппе Фонтана, у якій автор досліджує транс�
місійний механізм фіскальної політики через критичний
аналіз сучасних теорій та емпіричних методик. Вона була
написана 2007 року в рамках робіт Національного бюро
економічних досліджень США в Кембриджі. У цьому
дослідженні розглядається сучасна теоретична та ем�
пірична література щодо питання передавальних ме�
ханізмів фіскальної політики. Основний висновок по�
лягає у відсутності єдиного спільного бачення резуль�
татів та наслідків фіскальної політики [2].

Більшість економістів погодяться, що екзогенне
підвищення ставки по федеральним фондам призведе до
зниження інфляції та певного уповільнення темпів еко�
номічного зростання. Також вони погодяться, що знач�
ний масив емпіричних даних підтверджує цю точку зору,
хоча строки і величина наслідків підлягають дискусії.
Натомість інші економісти можуть і не погодитися на
основні теоретичні наслідки фіскальної політики та
інтерпретацію існуючого емпіричного досвіду.

 Наприклад, неокласичні моделі передбачають, що
приватне споживання і реальна заробітна плата впадуть
після наступного позитивного шоку (зростання) дер�
жавного споживання, в той час як деякі неокейнсіанські
моделі вкажуть на протилежне. Особливо в Європі жур�
налістські та політичні дискусії приймають як належне,
що державні витрати стимулюють споживання.

Крім того, на відміну від випадку грошово�кредит�
ної політики, існуючі емпіричні дані можуть бути вит�
лумачені як підтримка будь�якої з точок зору, в залеж�
ності від методології, що використовується для виз�
начення політики фіскальних шоків. "Фіктивна змінна"
підходу Ремі й Шапіро (1998), продовжена до повноц�
інної VAR в Едельберга, Ейхенбаума і Фішера (1999)
та Бернсайда, Ейхенбаума і Фішера (2004), є застосу�
ванням методології "вивчення подій" Ромера та Роме�
ра (1989) для вивчення грошової політики. Зазвичай
вона вважає, що під час епізодів великого, екзогенно�
го зростання оборонних витрат збільшується випуск,
але приватне споживання і реальна заробітна плата
падають. Ці результати узгоджуються з неокласичною
моделлю: при збільшенні державних витрат, домогос�
подарства страждають від негативного ефекту багат�
ства через підвищення податків, які їм доведеться спла�
тити, і таким чином споживання впаде. В результаті
зміни в пропозиції робочої сили призведуть до знижен�
ня реальної заробітної плати за заданого попиту на
працю.

 Результати підходу із застосуванням структурної
векторної авторегресії Фатаса і Міхова (2001), Бланша�
ра і Перотті (2002; 2004) вказують на протилежний знак:
наступний шок державних витрат приведе до зростан�
ня приватного споживання і реальної заробітної плати.
Це узгоджується з деякими неокейнсіанськими моде�
лями, де державні витрати призводять до зрушення в
попиті на робочу силу, наприклад, через антициклічну
націнку, породжену за номінальної жорсткості цін або
через інші причини; в результаті збільшення реальної
заробітної плати може викликати більш високий рівень
споживання через ефект заміщення або через наявність
кредитних обмежень [3].

Теоретичної та емпіричної літератури з даного пи�
тання не вистачає, а в наявна — містить суттєві розбіж�
ності. Використовуються передбачення неокласичної
теорії і нової кейнсіанської теорії, такі як "narrative" або
"фіктивна змінна" і "структурна векторна авторегресія"
(SVAR) як види емпіричного аналізу фіскальної політи�
ки, але все інше вибудовано на хиткому фундаменті, а
саме: міжчасовому бюджетному обмеженні уряду, гіпо�

тезі рікардіанської еквівалентності й суворих емпірич�
них обмеженнях з метою визначення фінансових по�
трясінь [2].

ВИСНОВКИ
Наявність трансмісійного механізму фіскальної по�

літики була відкрита ще у кейнсіанському аналізі. Су�
часність висуває нові вимоги до вивчення передаваль�
ного механізму фіскальної політики на економіку та
бюджет. Головним завданням урядової фіскальної по�
літики стає надання першопоштовху із вірних стимулів
для фізичних та юридичних осіб для економічної діяль�
ності з пошуку роботи, підвищення продуктивності
праці та інвестиційних вкладень, які з мультиплікатив�
ним ефектом стають джерелом поповнення державної
скарбниці. Даного роду дослідження з емпіричної точ�
ки зору були розпочаті в розвинених країнах, однак у
вітчизняних реаліях ускладнене політичними організа�
ційно�управлінськими та зовнішніми факторами. Кри�
зові періоди розвитку ринкової економічної системи
загострюють необхідність проведення рішучих, але
обачних фіскальних заходів , підвищують їх значущість
і тим самим вказують на перспективи подальших нау�
кових розвідок у даному напрямі.
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ВСТУП
В умовах нинішнього етапу проведення демократичних

перетворень та становлення сучасної системи управління
фінансовими ресурсами держави стрижневою ланкою сис�
теми державних фінансів, за допомогою якої держава впли�
ває на економічний і соціальний розвиток, є бюджет. Зва�
жаючи на складну фіскальну ситуацію, в якій перебуває
Україна, побудова ефективної і дієвої бюджетної системи
має вагоме теоретичне і практичне значення. Успішна реал�
ізація процесу подальшого розвиту Державної казначейсь�
кої служби та інших органів учасників бюджетного проце�
су неможлива без відповідних змін до існуючого законодав�
ства. Тільки налагоджені зміни, які не суперечили б верхо�
венству закону дадуть змогу забезпечити прозорість вико�
нання бюджетного процесу.

У економічній літературі окремі аспекти функціонуван�
ня бюджетної системи України та її уповноваженого учас�
ника — Казначейства України — розглядають такі віт�
чизняні вчені, як: С.О. Булгакова, Г.Л. Вознюк, І.К. Дрозд,
О.П. Кириленко, Ю.В. Пасічник, П.Г. Петрашко, Н.І.Суш�
ко, І.В.Форкун, О.О. Чечуліна, С.І.Юрій та інші. Утім, го�
ловна увага у більшості публікацій акцентується на теоре�
тичних питаннях, немає комплексного дослідження прак�
тичних проблем діяльності Державної казначейської служ�
би України. Водночас у науковій літературі не досліджено
перспективи удосконалення діяльності центрального орга�
ну виконавчої влади — Державної казначейської служби
України. Потребують подальшого дослідження проблеми
становлення сучасної бюджетної системи, включаючи її
невід'ємні елементи органи виконавчої влади, які захища�
ють інтереси держави, здійснюючи управління державни�
ми фінансами.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз наукових поглядів та грунтовне

окреслення стану органів бюджетного процесу, детальний
аналіз функціональних перетворень невід'ємної ланки бюд�
жетної системи — Державної казначейської служби Украї�
ни, та надання пропозицій щодо її вдосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для розуміння сутності бюджетної системи дослідимо

початки поняття "бюджет". Тлумачення терміна "бюджет"
грунтується на багатовіковій історії державних взаємовід�
носин у сфері фінансів з суспільством, його виробничими
та соціальними ланками. У своїй праці О. Кириленко висві�
тлює філологічне тлумачення бюджету, таким чином термін
"бюджет" походить від старовинного англійського слова
"bougette", яке на початку 19 століття означало "шкіряний
мішок". Саме на той час канцлер казначейства, виступаючи
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в англійському парламенті, приносив із собою мішок із гро�
шима. Невдовзі це слово трансформувалося в нинішнє
"budget". Згодом шкіряний мішок був замінений портфелем,
в якому до парламенту приносили бюджет — кошторис до�
ходів і видатків держави, котрий підлягав законодавчому
схваленню [1, с.42]. Ю.В.Пасічник у своїх дослідженнях
підкреслює, що словник Французької академії супроводжує
термін "бюджет" таким визначенням: "Бюджет — слово, яке
запозичене з англійської мови, використовується в адміні�
стративному житті для позначення щорічної відомості пе�
редбачуваних витрат і сум, або доходів, передбачених для
покриття цих витрат " [2, с. 267]. Сучасна зарубіжна еконо�
мічна література підкреслює планову природу бюджету, ха�
рактеризуючи його як фінансовий план уряду, який містить
фінансові дані за попередній рік (або роки), оціночні показ�
ники на поточний рік, і рекомендовані цифри витрат і до�
ходів на майбутній рік [3, с. 129; 4, с.  119; 5, с. 1]. Аналіз
статті 2 Бюджетного кодексу України показав, що визна�
чення бюджету співзвучне зарубіжним джерелам, оскільки
визначає бюджет, як план формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій,
які здійснюють органи державної влади, органи влади Ав�
тономної Республіки Крим та органи місцевого самовряду�
вання впродовж бюджетного періоду [6]. Відомі українські
вчені у галузі фінансів А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк та Т.С.
Смовженко формулюють бюджет як грошове вираження
збалансованого розпису доходів і витрат держави, адміні�
стративно територіальної одиниці, підприємства, установи
за певний період [7, с. 69]. Отже, розглянувши наведені вис�
ловлювання, можна констатувати, що такій фінансовій ка�
тегорії, як бюджет, притаманні такі основні властивості:

— по�перше, збалансованість, відповідність, плановість;
— по�друге, першоосновою бюджету повинна слугува�

ти законодавча база;
— по�третє, бюджет обов'язково включає злагоджено

об'єднані статті доходів і видатків, що застосовуються для
окремої особи, підприємства, держави.

Основна домінанта наукової дефініції поняття "бюд�
жетна система", як показав аналіз, має грунтуватися на
принципах системного дослідження економічних явищ. Ста�
новлення бюджетної системи та подальше управління нею
нездійсненне без системного підходу та чітко регламенто�
ваної державою нормативної бази, яка формувала б засади
даної системи. В економічних енциклопедіях можна знайти
наступні визначення. "Система — комплекс елементів та
їхніх властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу
якісно�нової цілісності " [8, с. 361]. "Система — це мно�
жинність елементів, що знаходяться у відносинах і взаємоз�
в'язках один з одним, яка є певною цілісністю, єдністю " [9,
c. 726]. Поряд з цим існують інші визначення, наприклад,
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А. Холл та Р. Фейджин вважають, що "система — це чи�
сельність об'єктів разом із відносинами між об'єктами та між
їхніми атрибутами" [10, с. 121]. Проведений у перебігу дос�
лідження поняття "система" аналіз дозволяє зробити вис�
новок, що його сутність повинна розглядатися як поєднан�
ня певним чином пов'язаних та взаємодіючих між собою
елементів у впорядкованому єдиному комплексі. Окрім того,
елементи системи поєднуються спільним призначенням, а
кожна дія в системі націлена на певну мету. У процесі дер�
жавного регулювання системні елементи реалізують роз�
подільчі відносини, об'єднуючись у систему органів управ�
ління бюджетним процесом.

З'ясувавши суть поняття система, необхідно перейти до
розгляду визначення "бюджетна система". Бюджетний ко�
декс України (Стаття 2) трактує бюджетну систему як су�
купність державного бюджету та місцевих бюджетів, побу�
довану з урахуванням економічних відносин, державного і
адміністративно�територіальних устроїв і врегульована нор�
мами права [6]. Таке визначення супроводжується фактом
наявності норм законодавчого права, за яким державні
інституції здійснюють свої повноваження.

Діяльність регламентована законодавством, пов'язана
із складанням, розглядом, затвердженням, виконанням та
контролем за виконанням, аналізом звітів про виконання
бюджетів, що становлять бюджетну систему України іме�
нується бюджетним процесом.

Варто зупинити увагу на ключових суб'єктах бю�
джетного процесу. Призначення органів бюджетного про�
цесу визначається Бюджетним кодексом згідно їх бюджет�
них повноважень [6].

В економічній літературі досить поширеною та раціо�
нальною є точка зору вчених щодо класифікації структури
учасників бюджетного процесу в Україні за функціями. Та�
кий підхід є досить доцільним, оскільки структура будь�якої
системи нероздільно пов'язана та зумовлюється її функці�
ями, таким чином вивчати систему потрібно після визначен�
ня її функцій.

Вітчизняні вчені�економісти П.Г. Петрашко, І.К. Дрозд,
О.В. Шевчук, С.І. Юрій [11, с. 57; 12, с. 43; 13, с. 35] на основі
функціональної систематики органів бюджетного процесу
виділяють три групи органів управління бюджетом.

Згідно цієї систематики, до першої групи підпорядкову�
ються законодавчі та виконавчі органи державної влади, орга�
ни регіонального та місцевого самоврядування. Центральним
органом в управлінні бюджетом виступає Верховна Рада,
функціональним призначенням якої є ухвалення законів, зат�
вердження головного фінансового плану держави у вигляді
закону, а також прийняття законів, котрі реалізовують на�
лагоджену діяльність бюджетної системи. Верховна Рада че�
рез підвідомчу їй Рахункову палату здійснює контроль за ви�
користанням коштів бюджету. До органів виконавчої влади
відносяться: Кабінет Міністрів, державні адміністрації, ви�
конавчі комітети. Ці інституції організовують підготовку,
подання і виконання відповідного бюджету.

До другої групи, за функціональною систематикою
відносяться органи виконавці функції оперативного управ�
ління бюджетом. До них належать органи системи Міністер�
ства фінансів України, Контрольно�ревізійної служби Ук�
раїни, Казначейства України, Державної податкової адмі�
ністрації.

Третю групу, як визначають П.Г. Петрашко, І.К. Дрозд,
О.В. Шевчук, С.І. Юрій, складають органи, що водночас ре�
алізовують покладені на них відповідні галузеві функції та
здійснюють стягнення платежів до бюджету. До них відно�
сяться: Державна митна служба та її органи на місцях, орга�
ни Міністерства внутрішніх справ, органи юстиції та нотар�
іальні контори, природоохоронні органи та інспекції, дер�
жінспекції з контролю за цінами тощо. Аналіз законодав�
ства засвідчив, що на сьогодні в усіх органах державної вла�
ди триває процес проведення відповідних організаційних та
структурних змін. Прийнятий Указ Президента Украї�
ни № 1085 від 09.12.2010, "Про оптимізацію системи цент�
ральних органів виконавчої влади" [14]. За допомогою реа�
лізації цього указу, підвищиться ефективність державного
управління, зникне наявна невизначеність у розподілі
функцій між виконавчими органами й власними структура�
ми та порядку їх взаємодії.

У системі органів управління державними фінансами
Державна казначейська служба України посідає чільне місце
головного фінансового резидента держави, забезпечуючи
оперативне управління коштами державного бюджету. Каз�
начейство України є центральним органом виконавчої вла�

ди і керується у своїй діяльності Конституцією України,
законами України, постановами Верховної Ради України,
указами і розпорядженнями Президента України, декрета�
ми, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, Національного банку України, наказами Міністер�
ства фінансів України, Положенням про Державну казна�
чейську службу України, затверджене Указом Президента
України від 13.04.2011 р. № 460/2011. Проте, як показало
дослідження законодавства, достатньою мірою діяльність
Державної казначейської служби України не впорядкова�
на та подальший розвиток пріоритетних напрямів діяльності
казначейства потребує чітко визначеної законодавчої ос�
нови. Свідченням цього є саме законодавство, адже до цьо�
го часу відсутній закон про Казначейство, проект якого був
розроблений у 2008 році. Такий закон дав би змогу встано�
вити правове підгрунтя функціонування та організації каз�
начейства України, правовий статус казначейства України
та його працівників, його систему, особливі функції та по�
вноваження, що, в свою чергу, поліпшить показників обслу�
говування бюджету.

Казначейство України виконує унікальні специфічні
функції, що поєднують функції фінансового органу, банкі�
вської установи та органу державного фінансового конт�
ролю та одержувало до квітня 2011 року статус урядового
органу державного управління. Як свідчили практики, та�
кий статус більш притаманний тим органам державного уп�
равління, котрі в системі органів виконавчої влади викону�
ють окремі властиві лише їм функції, наприклад, контро�
люючі функції в окремій галузі господарювання. Створен�
ня оптимальної системи оперативного управління фінанса�
ми держави та пристосування органів казначейства до но�
вих соціально�економічних реалій зумовило потребу вне�
сення відповідних змін нормативно�правової бази. Таким
чином постала нагальна потреба на законодавчому рівні
змінити існуючий статус Державного казначейства Украї�
ни та визнати його центральним органом виконавчої влади
у галузі обслуговування бюджету зі спеціальним статусом,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра фінансів України.

Отже, з метою оптимізації та підвищення ефективності
діяльності казни прийнято Положення про Державну каз�
начейську службу України, затверджене Указом Президен�
та України від 13.04.2011 р. № 460/2011 [15].

Аналізуючи праці таких українських науковців, як О.П.
Кириленко, І.К. Дрозд, С.О. Булгакова, С.Я. Кондратюк, І.В.
Форкун [1; 12; 16; 17; 18], можна зробити підсумок щодо
сутності основної діяльності казначейства. Вона полягає в
казначейському виконанні та обслуговуванні державного та
місцевих бюджетів шляхом обліку надходжень, податків,
зборів та інших обов'язкових платежів та проведення ви�
датків державного бюджету через оплату рахунків суб'єктів
господарської діяльності, які виконали роботи, надали по�
слуги відповідним розпорядникам коштів. Саме така систе�
ма перерозподілу бюджетних коштів — це досить пошире�
ний спосіб розподілу фінансових ресурсів у країнах з пере�
хідною економікою. Втім, слід наголосити, що це завдання
обіймає великий спектр функцій. Все це примушує здійсни�
ти більш докладний аналіз завдань, функцій та повноважень
Державної казначейської служби у бюджетному процесі в
умовах сучасних реалій. Казначейство виконує в державі
функцію головного бухгалтера та касира. Адже Державна
казначейська служба контролює процес, пов'язаний з бюд�
жетними надходженнями та витратами держави, створює
єдину інформаційну базу рахунків підпорядкованих струк�
тур задля концентрації бюджетних коштів, опрацьовує
фінансові звіти, що містять у собі важливі дані для уряду
про ефективність бюджетної політики. Тобто завдяки реа�
лізації даних функцій, які поєднали все функціональне на�
вантаження щодо управління доходами і витратами, був
узгоджений зв'язок між учасниками бюджетного процесу
та платіжною системою України.

На сторінках журналу "Фінанси України" О.В. Батура
підкреслює, що головна ідея, що покладена в основу казначейсь�
кої системи виконання державного бюджету, полягає в акуму�
ляції усіх бюджетних доходів у розпорядження одного органу,
який під свою відповідальність здійснює управління ними за
допомогою Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) та контро�
лює процес витрачання державних коштів, що в умовах дефі�
циту бюджетних ресурсів нагально необхідно  [19, с. 13].

С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац у своїй праці "Казна�
чейська система" роблять акцент, що такий розподіл функ�
цій щодо касового виконання державного бюджету між
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фінансовою та банківською системами є найбільш ефектив�
ним, оскільки дає можливість зосередити всі важелі управ�
ління державним бюджетом у руках головного фінансово�
го агента держави в особі Державного казначейства Украї�
ни [13, с. 25].

В умовах реалій реформування державного казначейства,
функції та повноваження його потребують детального анал�
ізу, оскільки здійснення цих функцій позначається на обсягу
та обігу бюджетних коштів — від їх надходжень, проходжен�
ня по відповідних територіальних рівнях і до витрачання.
Проведений у перебігу дослідження аналіз нового Положен�
ня про Державну казначейську службу України, затвердже�
ного Указом Президента України від 13.04.2011 р. № 460/
2011, та нової редакції Бюджетного кодексу, дозволяє ствер�
джувати, що відбулися наступні перетворення щодо повно�
важень та функцій казначейства: по�перше, стаття 43 БКУ
відповідає змісту Положенню № 460, в якому зазначено, що
Державна казначейська служба України є центральним ор�
ганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
фінансів України. Зауважимо, що при виконанні державно�
го бюджету і місцевих бюджетів застосовується, як і раніше,
казначейське обслуговування бюджетних коштів та відпові�
дно до Положення № 460, казначейство входить до системи
органів виконавчої влади та утворюється для реалізації дер�
жавної політики у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів;  по�друге, однією із основних функцій
Казначейства є реєстрація та облік бюджетних зобов'язань
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відобра�
ження їх у звітності про виконання бюджету. Проте згідно
нової ч. 7 ст. 48 БКУ, тепер порядок здійснення реєстрації та
обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних
коштів повинен визначати Мінфін;   по�третє, відбулися зміни
у статті 56 БКУ. Тепер повноваження щодо порядку ведення
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердження
нормативно�правових актів з питань методології бухгал�
терського обліку та складання звітності про виконання бюд�
жетів, повністю передано Мінфіну; по�четверте порядок зак�
риття рахунків поточного бюджетного періоду та відкриття
рахунків наступного бюджетного періоду відповідно до статті
57 БКУ замість Казначейства уповноважено визначати
Міністерством фінансів України;   відносно складання фінан�
сової та бюджетної звітності бюджетними установами за но�
вою редакцією ст. 58 БКУ форми фінансової і бюджетної
звітності, а також порядок їх заповнення має встановлюва�
ти Мінфін. Раніше форми фінансової звітності затверджу�
вав Мінфін, бюджетної звітності — Держказначейство за по�
годженням з Мінфіном.

Як засвідчив аналіз законодавства, повноваження Каз�
начейства набули деяких обмежень, відтак, на Міністерство
фінансів покладено чимало повноважень, які раніше безпо�
середньо виконувало Держказначейство. Можна прийти до
висновку, що нова редакція Бюджетного кодексу та Поло�
ження Про Державну казначейську службу № 460 позитив�
но вплинуть на діяльність цієї служби, позбавляючи супе�
речності між її повноваженнями та Міністерством фінансів
і відповідного дублювання їх функцій.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна одержаних результатів грунтується в

теоретичному окресленні комплексу питань, пов'язаних із
всебічним висвітленням проблемних реалій бюджетної си�
стеми України, що на практиці допоможе уникнути поми�
лок та зробити процес виконання бюджету ефективнішим.
Проведене дослідження відносно бюджетного процесу зас�
відчує, що в Україні, рівень прозорості та достовірності
бюджетного процесу далекий від ідеального. Відсутній зла�
годжений механізм правового регулювання, наслідками цьо�
го є розпорошеність, відсутність організованості в роботі
органів управління, функції кожного органу державної вла�
ди регламентуються в законодавстві не достатньо чітко.
Чинне законодавство постійно потерпає від змін і допов�
нень, що підтверджує його недосконалість. Органи держав�
ної влади безупинно змінюють свій склад та свою структу�
ру — це є політичною проблемою, що значною мірою
віддзеркалюється на економіці.

Задля виходу України з тривалої фінансової, політичної
та економічної кризи та посилення впливу бюджету на про�
цес формування ринкових відносин, потрібен налагодже�
ний та чіткий розподіл повноважень та обов'язків держав�
них органів влади. Вкрай важливо, щоб органи бюджетного
процесу стабілізували фінансову політику держави, адже

нескінченні політична протиріччя спричиняють до дефіци�
ту зведеного бюджету. Можна прийти до висновку, що взає�
модія державних органів бюджетного процесу повинна бути
узгодженою, слід чітко розподілити їх функції та повнова�
ження, задля нагального створення єдиної системи бюджет�
них взаємостосунків. Функціонування Державної казна�
чейської служби України в умовах виходу України із кризи
дає можливість зробити процес виконання бюджету ефек�
тивнішим, на підставі чітко визначених обсягів реальних
потреб найраціональніше проводити використання бюджет�
них ресурсів та ресурсів державних цільових фондів, забез�
печуючи прозорість їх руху.

Для оптимізації роботи стрижневого елемента фінан�
сової системи суспільства, через який можна виявити про�
блеми формування та ефективного використання бюджет�
них коштів, необхідно: забезпечити формування системної
і завершеної нормативно�законодавчої бази функціонуван�
ня казначейської системи; провести функціональну пере�
будову казначейства; удосконалити інформаційні технології
та створити електронні канали зв'язку; забезпечити профес�
ійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників каз�
начейства. Такі рушійні зміни є украй необхідними і акту�
альними, їх забезпечення призведе до оздоровлення еконо�
міки та стане надійною запорукою якісного контролю за ви�
користанням бюджетних ресурсів.
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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливість ринкової економіки полягає у тому, що

доцільність функціонування будь�якої господарської
структури визначається її позитивним фінансовим ре�
зультатом. Через збиткову діяльність власні фінансові
ресурси сільськогосподарськими підприємствами були
повністю втрачені. З 1995 року фінансування переваж�
ної більшості сільськогосподарських підприємств
здійснювалося виключно за рахунок залучених в обо�
рот неринковими методами фінансових ресурсів, що
призвело до невиправданого зростання у суб'єктів гос�
подарювання зобов'язань і невиправданому скорочен�
ню банківських кредитів.

Кредитування, податкові відносини, страхування,
фінансова підтримка сільськогосподарських товарови�
робників — чинники, які за визнанням міжнародних ек�
спертів на 80 % формують ринкове середовище, без яко�
го цивілізований ринок існувати не може.

Дослідженням проблем розвику ринку іпотечного
кредитування приділяють увагу такі науковці та прак�
тики, як: В. Базилевич, В. Кудрявцев, Є. Кудрявцева,
В. Меркулов, О. Євтух, К. Паливода, В. Кравченко, С. Кру�
чок, М. Дем'яненко, Н. Погорельцев, І. Пучковська,
В. Лазепка, А. Пересада, Т. Майорова, С. Юргелевич,
Ю. Агєєв, Н. Журкіна, І. Лютий, М. Логінов, І. Рахман,
Е. Матюгіна, Г. Циліна, В. Єпіфанов, Л. Донцова, Т. Ко�
вальчук, Л. Макаревич, В. Іванов, О. Лаврушин.

Метою дослідження є з'ясувати особливість земель�
ної іпотеки в аграрному виробництві.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При реформуванні аграрного сектора щодо фінан�

сового забезпечення суб'єктів господарювання було
використано "чисто" ринкову модель. Практично одра�
зу після її запровадження припинилося кредитування
сільськогосподарських підприємств, була зруйнована
система страхового захисту сільськогосподарських то�
варовиробників, бюджетне фінансування скоротилось
до мінімуму.

УДК 65.011.8:336.763.34:657.422.1
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО

КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто динаміку іпотечного кредитування аграрного сектора в Україні. З'ясовано мето?

дологічні засади організації і розвитку системи іпотечного кредитування. Досліджено специфіку форму?

вання сільськогосподарського кредиту.

The article considers the dynamics of mortgage lending to Ukrainian agrarian sector. Methodological

principles of the organisation and development of system of mortgage lending are found out. Features of

agricultural credit formation are investigated.

Аналіз ситуації показав, що пріоритетним механіз�
мом для вирішення фінансових проблем для сільсько�
господарських товаровиробників є кредитування. Спе�
цифіка сільськогосподарського виробництва певним
чином впливає на кредитні відносини, суть яких поля�
гає у: подовженому циклі виробництва, що передбачає
підвищену кредитоємність галузі; потребі в кредитах у
певні періоди року; залучені кредитних ресурсів на
відносно тривалий період. Ризик одержання стабільних
позитивних фінансових результатів від господарської
діяльності ускладнювали кредитні відносини сільсько�
господарських товаровиробників з банками. Вважало�
ся, що кожний суб'єкт господарювання має знаходити
кредитні ресурси на кредитному ринку за ринковою
ціною. Рівновага (цінова) повинна була б досягатися
через механізм попиту і пропозиції. Реальні ж відноси�
ни на кредитному ринку сформувались набагато склад�
нішими, і така універсальна модель не спрацювала [1].

Під земельною іпотекою в аграрному виробництві
слід розуміти вид забезпечення виконання зобов'язан�
ня сільськогосподарськими угіддями (рілля, бага�
торічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)
та майновими правами на них (право оренди). Сутність
земельної іпотеки як економічної категорії в аграрно�
му секторі полягає в тому, що, з одного боку, сільсько�
господарські товаровиробники за допомогою застави
земельної власності акумулюють додаткові фінансові
ресурси, а з іншого — земельна іпотека в сучасних умо�
вах — це засіб екологоекономічного стимулювання ра�
ціонального використання та охорони земельних ре�
сурсів [2].

Головна мета іпотеки в Україні — створення ефек�
тивного фінансово�кредитного механізму операцій із
нерухомістю. У цьому плані пріоритетними напрямами
щодо створення та розвитку системи іпотечного креди�
ту у вітчизняній економіці слід вважати: формування
нормативно�правової бази з питань іпотеки, створення
системи державного регулювання іпотечного ринку,
випуск та обіг іпотечних цінних паперів, створення спе�
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ціалізованих іпотечних банків та інших іпотечних уста�
нов [5].

У процесі розвитку ринкових відносин підприємства
аграрного сектора, особливо сільськогосподарського,
стали більш залежними від системи кредитування. Для
підприємств із сезонним виробництвом важливо, щоб
співвідношення власних і залучених коштів було опти�
мальним. Аграрний сектор в Україні за часткою кредит�
них вкладень не є пріоритетним. Частка кредитів, нада�
них сільськогосподарським підприємствам, становила
від 7,1 % у 2004 р. до 8,0 % у 2006 р. та 6,2 % у 2007 р.
Відношення кредитних вкладень в економіку до вало�
вого внутрішнього продукту за період з 2000 по 2007 р.
зросло із 11,5% до 61,3%. Відношення обсягу кредитів,
наданих сільськогосподарським підприємствам, до об�
сягу ВВП становило 1,23—3,07%.

Більшість українських банків розпочали активне
кредитування аграрних підприємств тільки з 2000 року.
Обсяги кредитування сільськогосподарських підпри�
ємств зросли у 5,6 рази, обсяги здешевлених кредитів
— у 12,2 рази. Починаючи з 2000 р., в аграрний сектор
економіки залучено кредитних ресурсів на суму 66,0
млрд грн., у тому числі здешевлених — 35,3 млрд грн.

Відсоткова ставка банків за кредитами знизилась з
65 % у 2000 р. до 17% — у 2007 р., а середні терміни кре�
дитування сільськогосподарських підприємств відпові�
дно зросли з 4—6 місяців до трьох років. Повернення
кредитів сільськогосподарськими підприємствами за
2000—2007 рр. становить у середньому близько 95%.
Зросла сума кредитів, одержаних аграрними підприєм�
ствами в розрахунку на 1 га сільськогосподарських
угідь, з 70 грн. у 2000 р. до 550 грн. у 2007 р., у чотири
рази збільшився обсяг фінансування витрат за рахунок
кредиту. Збільшується сума профінансованих за раху�
нок банківських кредитів витрат сільськогосподарських
підприємств, у тому числі й на умовах компенсації
відсоткової ставки.

Державна підтримка агропромислового комплексу
зумовлена об'єктивною необхідністю забезпечення про�
довольчої безпеки країни та її соціальної стабільності.
З 2000 по 2007 рр. зростають обсяги одержаних аграр�
ними підприємствами здешевлених кредитів. Першу хви�
лю росту зафіксовано в 2001—2003 рр., коли кредиту�
вання сільськогосподарських підприємств на умовах
компенсації відсоткової ставки досягло майже 3 млрд
грн.

У 2007 р. підприємства агропромислового сектора
отримали здешевлених кредитів на загальну суму 10
млрд грн., що більше в 1,3 рази в порівнянні з 2005 р., в
тому числі аграрні підприємства 7,8 млрд грн. Збільши�
лась і сума часткової компенсації ставки за кредитами.
Якщо у 2005 р. вона становила 416 млн грн., то у 2007 р.
— 607 млн грн. Водночас зростає кількість сільськогос�
подарських підприємств, які отримують кредити за ме�
ханізмом часткової компенсації відсоткової ставки, а
також сума кредитів, наданих одному підприємству.

Виробничі потужності та техніка сільськогоспо�
дарських підприємств потребує якісного й кількісного
оновлення, що можливе лише при залученні довгостро�
кових кредитів. Основними перешкодами у збільшенні
довгострокових кредитних вкладень банків у аграрний
сектор є: по�перше, дефіцит довгострокових ресурсів
комерційних банків, що свідчить про обмежені можли�
вості банківської системи щодо довгострокового кре�
дитування економіки. Причиною цього є, по�перше, не�
достатня довіра до комерційних банків; інфляційні про�
цеси; курсова нестабільність і низький рівень доходів
населення; по�друге, слабкий фінансовий стан аграрних
підприємств; по�третє, недосконале правове регулюван�
ня відносин, пов'язаних із забезпеченням довгостроко�
вих кредитів.

На кредитному ринку стосовно аграрного сектора
сформувалась кризова ситуація, яка мала негативні на�
слідки як для сільського господарства — надходження

кредитів у аграрний сектор практично припинилось, так
і для банків, які втрачали потенційно кредитоємний сег�
мент економіки. Вихід був знайдений через здешевлен�
ня кредитів шляхом часткової компенсації процентних
ставок за рахунок бюджетних коштів відповідно до по�
станови КМУ "Про додаткові заходи щодо кредитуван�
ня комплексу сільськогосподарських робіт" від 25 лю�
того 2000 р. № 398, яка значно покращала ситуацію на
кредитному ринку, в результаті чого збільшилось над�
ходження кредитних ресурсів в аграрний сектор еконо�
міки. За період дії програми фінансування здешевлення
кредитів суттєво покращилася динаміка кредитних над�
ходжень в аграрний сектор — у 2005 р., порівняно з 1999
р., розмір кредитних вкладень збільшився майже у 9
разів. Стабілізувався відносний рівень пільгових кре�
дитів, які становили 40 % при досить незначному коли�
ванні по роках. Незважаючи на це, низьким залишився
рівень залучення кредитних ресурсів у аграрному сек�
торі (тільки 7 %, в той час як стосовно обробної про�
мисловості цей показник становить 27 %, оптової і роз�
дрібної торгівлі — 40 %). Кредитні ресурси для сільсько�
го господарства залишаються занадто дорогими як у
порівнянні з рівнем рентабельності, так і з іншими галу�
зями економіки.

Агропромисловий комплекс належить до базових,
життєзабезпечуючих галузей, стан та ефективний роз�
виток яких безпосередньо впливає на функціонування
всієї економіки країни [2].

Для аграріїв 2007 р. був одним із найскладніших.
Ускладнення були викликані аномальними погодними
умовами, політичною нестабільністю в нашій державі та
ціновими збуреннями, які відбулися як на світовому, так
і на внутрішньому продовольчому ринках. Але, незва�
жаючи на зазначені проблеми, аграрним сектором було
забезпечено формування необхідних продовольчих ба�
лансів і сировинних ресурсів, а також зростання темпів
нарощування експорту аграрної продукції [8].

Аналізуючи 2008—2009 р. за загальними економіч�
ними показниками розвитку сільського господарства,
можна відзначити суттєве прискорення темпів розвит�
ку галузі: у 2008 р. загальний обсяг продукції сільського
господарства проти 2007 збільшився на 17,5 %, у тому
числі в сільськогосподарських підприємствах — на 35,2
%, у господарствах населення — на 5,8 %, загальне ви�
робництво продукції рослинництва зросло. Господар�
ствами усіх категорій одержано найбільший за всю істо�
рію країни урожай зернових — 53,3 млн т, що в 1,8 рази
більше, ніж у 2007 р. [3].

За даними Держкомстату у 2009 році, незважаючи
на значне погіршення макроекономічної ситуації в
країні, в умовах фінансової кризи аграрному виробниц�
тву вдається зберігати позитивну тенденцію розвитку:
загальний обсяг виробництва продукції сільського гос�
подарства за січень�вересень 2009 р. порівняно з відпо�
відним періодом 2008 зріс на 3,3 %, зібрано 43,3 млн т
зерна [7].

Світова продовольча криза створила умови для роз�
витку аграрного виробництва в Україні і дала мож�
ливість реалізувати такі конкурентні переваги країни,
як значні запаси чорнозему, вигідно розташовані
сільськогосподарські угіддя, сприятливі природно�
кліматичні умови. Тому державі слід приділяти особли�
ву увагу розвитку сільського господарства та реалізо�
вувати заходи щодо його стимулювання та підтримки.

В аграрному виробництві практично всіх країн із
розвиненою ринковою економікою діє спеціалізована
система сільськогосподарського кредиту. Сільське гос�
подарство — кредитоємна галузь, її ефективне функ�
ціонування без кредитних ресурсів у сучасних умовах
практично неможливе, причини представлені на рис.1.

У зв'язку з обмеженістю бюджетного фінансуван�
ня сільського господарства банківське кредитування є
одним із основних джерел фінансування поточних та
інвестиційних проектів підприємств агропромислового
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комплексу України.
У 2007—2008 р. в аграрному секторі продовжувала�

ся активізація процесів залучення кредитів та інвестицій,
що свідчить про зростання його привабливості й
збільшення довіри кредиторів та інвесторів у ефектив�
ному використанні залучених коштів і забезпечення га�
рантій повернення запозичень. За даними НБУ, обсяги
залучення кредитних ресурсів сільськогосподарськими
й переробними підприємствами на кінець 2007 р. стано�
вили 35,6 млрд грн. і зросли порівняно з 1999 р. у 89 разів.
Усього в агропромисловий комплекс спрямовано 15 %
від усіх кредитних вкладень у національну економіку. У
2008 р. підприємствами агропромислового комплексу
залучено кредитів на 16,6 млрд грн., що на 44 % більше,
ніж за аналогічний період 2007, 11,4 млрд грн. — пільгові
кредити. Це свідчить про те, що агропромисловий ком�
плекс з кожним роком стає дедалі надійнішим партне�
ром банківського бізнесу. За підрахунками фахівців,
загальна потреба в коштах в аграрному секторі еконо�
міки у 2009 р. близько 26,5 млрд грн. Джерелами фінан�
сування є власні кошти сільськогосподарських вироб�
ників — 9,5 млрд грн., банківські кредити — 6 млрд грн.,
банківські кредити попередніх років з їхньою пролон�
гацією — 3,5 млрд грн., кошти державного і місцевих
бюджетів — 2 млрд грн., кошти аграрного фонду — 1
млрд грн. [4].

Кошти сільгосппідприємств, покладені на депозити
в банківських установах на початок 2008 р., становили
понад 6 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж у 2007 р. Вітчиз�
няні інвестиції в основний капітал у сільському госпо�
дарстві збільшилися в п' ять разів за період 2000—2007
рр. становили 4,9 млрд грн. [6].

Світова економічна криза 2008—2009 рр. негативно
вплинула на кредитні відносини в аграрному секторі
економіки. Різке падіння цін на сільськогосподарську
продукцію призвело до значного погіршення фінансо�
вого стану аграрних підприємств. Аграрії України зібра�
ли рекордний урожай зернових, але були неспроможні
розрахуватися з банками, адже кредитні установи
збільшили відсотки по кредитах: з 16—18 % у першому
півріччі 2008 до 28—30 % у грудні 2008 р., в таких умо�
вах держава повинна підтримати банки, які активно кре�
дитували агропромисловий сектор економіки, і необхі�
дно було б взяти на себе погашення частки сільськогос�
подарських кредитів.

В Україні обсяг заборгованості за іпотечними кре�
дитам на 1 квітня 2010 р. становить 101,1 млрд грн. Про
це в ході круглого столу "Іпотечний ринок в Україні:
стан та перспективи розвитку" зазначив Президент Ук�
раїнської національної іпотечної асоціації (УНІА) Ігор
Юшко. З початку року погашено близько 3,5% забор�
гованості за іпотечними кредитами, тобто загальний іпо�
течний портфель зменшився на 3,6 млрд грн. "На 1 січня
2010 р. обсяг іпотечного портфеля склав 12,8% від рівня
ВВП. Високий рівень валютизації іпо�
течного ринку продовжує залишати�
ся невирішеною проблемою, але по�
ступово знижується. "Станом на 1
квітня 2010 р. на кредити в іноземній
валюті припадає 77% іпотечної забор�
гованості, у національній — 23% [9].

Слід зазначити, що якщо у 2008 р.
іпотечні програми пропонували понад
90 банків України, то у І кв. 2010 р.
іпотечні програми надавали тільки 16
банків. Від загального обсягу іпотеч�
ного кредитування 18% припадає на
"Укрсиббанк", 12,1% — "Райффайзен
Банк Аваль", 11,7% — "Укрсоцбанк",
11,4% — OTP Bank, 6,8% — "Надра
Банк". Перша десятка банків стано�
вить близько 78,5% від загального
обсягу іпотечного кредитування в Ук�
раїні. В останні роки постерігалось

певне збільшення рівня концентрації іпотечного ринку
України.

Аналізуючи умови кредитування, можна відзначи�
ти, що фіксовані процентні ставки в іноземній валюті в
порівнянні з 2009 р. залишилися незмінними — 15—16%,
а в національній валюті змінилися з 25—26% до 12—30%.
Типовий рівень LTV виріс до 40—50%, термін кредиту�
вання змінився з 15—30 років до 1—30 років. Середній
розмір кредиту підвищився з 252 тис. грн. в 2009 р. до
281 тис грн. Рівень дефолтів і прострочки також зріс з
15—20% у 2009 р. до 22—25% в 2010 р. Можа стверджу�
вати, що іпотечні портфелі банків зменшуються у 2010—
2011 рр. банки більше уваги приділяють реструктури�
зації іпотечних активів.

В Україні обсяг загальної іпотечної заборгованості
в 2010 р. знизився на 9—12%. Іпотечний портфель банків
продовжив скорочення, незважаючи на макроекономі�
чну ситуацію, більш повільними темпами. Стримуючи�
ми факторами подальшого розвитку іпотечного ринку
в Україні є відсутність стабільних і довгострокових ре�
сурсів фінансування іпотеки, низький рівень капіталі�
зації та розвитку інституційних інвесторів, недостатній
рівень розвитку нормативно�законодавчої бази, ризи�
ки іпотечного кредитування, невизначена ситуація на
ринку нерухомості в Україні. Також можна віднести і
недостатній рівень технічного забезпечення процесу
іпотечного кредитування, в тому числі: відсутність єди�
ного реєстру реєстрації майнових прав на нерухоме май�
но, відсутність єдиного електронного кадастру землі,
слабка процедура звернення стягнення, процедура оці�
нки предмета іпотеки, відсутність реального індексу та
методики визначення плаваючої процентної ставки [9].

 Експорт Імпорт 
тонни тис дол тонни тис дол 

Пшениця 914428,8 23435,2 261,7 294,5 
Ячмінь 73395,7 18390,6 35034,7 14798,3 
Кукуруза 1390927,0 353915,5 28201,2 108233,0 
Рапс 240639,3 149084,1 2575,4 31521,0 
Соя 246960,6 106578,1 255,8 506,3 
Насіння 
соняшника 

109934,9 67073,9 3860,1 39673,7 

Олія 417041,3 503987,9 - - 
Свтнина 2,2 18,7 24809,6 49045,1 
Говядина 1,3 11,2 605,9 1941,4 
М'ясо птиці 2,9 11,1 33014,2 34325,7 
Масло 0,2 2,5 977,8 5651,0 
Сири 1,3 17,8 3283,1 22399,6 
Овочі 30908,3 13063,7 67282,2 47987,1 
Фрукти 29273,4 68084,9 177302,9 114335,6 

Таблиця 1. Торгівля агропродукцією з країнами
Європейського Союзу, січеньEсерпень 2011 р.

Джерело: складено автором на основі даних Міністерства
аграрної політики і продовольства України.

Рис. 1. Специфіка сільського господарства
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Інтерес до іпотечного ринку є цілком закономірним,
оскільки він вважається найбільш стабільним та стійким
сегментом фінансового ринку. Актуальним залишаєть�
ся тільки питання, наскільки швидко цей ринок зможе
відновитись після світової економічної кризи. Згідно
даних УНІА, у січні — березні 2010 р. загальний обсяг
іпотечного портфеля українських банків скоротився на
3,48%, або на 3,64 млрд грн., і за станом на 1.04.2010 р.
дорівнював 101,1 млрд грн. На звітну дату в загальному
кредитному портфелі банків частка іпотечних кредитів
становила 14,5%, а у портфелі кредитування фізичних
осіб — 45,1%.

Структура іпотечного кредитування на 1.04.2011 р.
була наступною: кредити на споживчі цілі — 52,7%; кре�
дити на купівлю житла — 42,9%; кредити на комерційні
цілі під заставу житла — 1,5%; кредити на купівлю зе�
мельних ділянок — 1,4%; кредити на будівництво жит�
ла під заставу незавершеного будівництва — 1,1%; кре�
дити на рефінансування — 0,4%.

Головна передумова ефективного розвитку банкі�
вського кредитування аграропромислового сектора —
забезпечення повернення кредиту за умови дотриман�
ня прав кредиторів та позичальників. Необхідно ввести
страхування ризиків неповернення кредитів банкам
сільськогосподарськими виробниками. Адже неповер�
нення кредитів зумовлене різними причинами, серед
яких: дефіцит фінансових ресурсів, несвоєчасне отри�
мання банківських кредитів, висока ризикованість у гос�
подарській діяльності, неефективне використання кре�
дитних ресурсів.

Погіршення агропромислової інтеграції в сектор
виробництва — одна з причин кризової ситуації в агро�
промисловому комплексі, адже агропромисловий бізнес
орендує землю та майно у власників з метою виробниц�
тва сільськогосподарської сировини та організовує пе�
реробні підприємства, завдяки яким досягається ефек�
тивне поєднання виробництва та переробки в єдиний
виробничий цикл. Як наслідок забезпечується повний
цикл виробництва продуктів та зменшується залежність
переробних підприємств від виробників сільгоспсиро�
вини, а тому агробізнес стає надійним клієнтом креди�
тування, адже має різні джерела доходів від своєї діяль�
ності.

Кредитування агропромислового сектора економі�
ки пов'язане з особливостями забезпечення застави,
величина якої в комерційних банках в 3—5 разів пере�
вищує суму позики (знос основних фондів сягає 80—90
%). В ролі застави виступає майбутній урожай, але його
вартість оцінюється нижче за рівень ринкових цін, адже
виникають проблеми з ліквідністю цих ресурсів. Аграр�
не виробництво залежне від природних умов, тому ха�
рактеризується високим ступенем ризику. Організаційні
та кліматичні ризики впливають на ефективну діяльність
в аграрпромисловому виробництві, тому застосування
прогресивних технологій сільськогосподарського ви�
робництва до певної міри обмежують їх, але постає пи�
тання обов'язкового страхування ризиків втрати уро�
жаю, що є важливою умовою розвитку системи креди�
тування агропромислового комплексу.

ВИСНОВОК
Уряд України повинен створити ефективний агро�

промисловий комплекс, спроможний вирішувати
складні соціально�економічні завдання та забезпечува�
ти продовольчу безпеку держави. Розв'язання проблем
стабілізації аграрного сектора економіки об'єктивно
пов'язане із системою забезпечення сільськогоспо�
дарських підприємств необхідними фінансовими ресур�
сами. До механізмів фінансового забезпечення нале�
жать: самофінансування, кредитування, державне
фінансування та створення ефективної організаційної
структури фінансування.

Джерелом самофінансування є власні кошти: не�
розподілений прибуток та амортизаційні відрахуван�

ня. Більшість аграрних підприємств — низькорента�
бельні, тому прибуток не є ефективним інструмен�
том.

Державне фінансування у вигляді прямих фінан�
сових надходжень зумовлена різноманітністю форм
власності в агропромисловому комплексі та вимога�
ми скорочення витрат на підтримку вітчизняних то�
варовиробників. Проблемою у системі пільгового кре�
дитування аграрного виробництва слід визнати тим�
часовість. Потрібен пошук нових ринкових підходів
до організації кредитування сільськогосподарського
виробництва.

Для аграрних товаровиробників нашої країни дос�
туп до позичкових ресурсів був і залишається досить
складним, що спричинене як об'єктивними, так і суб'єк�
тивними чинниками. Одна з умов отримання кредиту —
кредитоспроможність позичальника, тобто гарантія
повернення кредиту. В умовах же невисокого рівня при�
бутковості, а частіше — збитковості, низької ліквідності
активів, сільськогосподарські підприємства, є некреди�
тоспроможними. У результаті маємо замкнене коло:
відсутність фінансових ресурсів — причина низької
ефективності сільськогосподарського виробництва.
Необхідна розробка та реалізація нових, адекватних су�
часним ринковим умовам підходів до фінансово�кредит�
ного забезпечення аграрної галузі, де головну роль
відіграватиме державне регулювання.

Для подальшого розвитку агропромислового комп�
лексу стає необхідним пошук ефективного фінансово�
го механізму становлення сільського господарства. Не
потрібно чекати допомоги від держави, оскільки зі всту�
пом до СОТ державна підтримка агропромислового
комплексу обмежується певними вимогами. Тому одним
з видів забезпечення подальшого розвитку сільськогос�
подарських підприємств і є банківське кредитування.
Проте в сучасних умовах необхідно вирішти проблеми
вибору шляху погашення кредиту. Оптимальним варі�
антом забезпечення кредиту є застава, а створення й
організація роботи іпотечного механізму в аграрному
секторі — один із напрямів підвищення ефективності
використання землі та ефективний розвиток агропро�
мислового сектора.
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ВСТУП
Проектна діяльність є одним з найбільш важливих ас�

пектів функціонування будь�якої комерційної організації.
Стратегічні інвестиції значною мірою визначають економі�
чне зростання підприємства, його конкурентоспроможність
та розвиток.

Не дивлячись на те, що проблеми управління інтеграц�
ійними об'єднаннями розглядаються в різних наукових пра�
цях та прикладних дослідженнях закордонних та українсь�
ких вчених, питання методичних підходів до вибору страте�
гічних проектів залишаються невирішеними.

Феномен інтеграції розглядається також в роботах, що
пов'язані з корпоративним управлінням та аналізом конку�
рентної поведінки, розвитку кластерних систем, інституціо�
нальних теорій. Але не завжди в результатах цих досліджень
можна знайти методичні вказівки щодо реструктуризації
процесів управління, впровадження стратегічних проектів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Багатоаспектність процесу управління зумовила відбит�

тя окремих його елементів у дослідженнях, що присвячені
оцінюванню синергетичного ефекту від взаємодії таких ав�
торів, як Е. Кемпбел, С. Капіца, С. Курдюмов, Є. Князева, Р.
Каплан, Д. Нортон, Г. Хакен, моделюванню співпраці агентів
і динаміки консолідованих результатів, розробці архітекту�
ри інтегрованої цілісності — С. Бір, А. Данілін, Т. Клебано�
ва, А. Недосекин, І. Руссман, П. Скобелев, А. Слісаренко,
П. Сенге, В. Тарасов, Д. Форрестер, В. Хиценко, оптимізації
плину потокових процесів й логістичної взаємодії — Д. Іва�
нов, Л. Міротін, А. Некрасов, Е. Ніколс, Л. Фролова, Р. Хен�
філд, Н. Чухрай, Д. Шапіро. Проте відсутні розробки щодо
обгрунтованого вибору стратегічних проектів розвитку
складових вертикального об'єднання.

Мета дослідження — визначити основні напрями управ�
лінських проектів та методику їх обгрунтованого вибору.

РЕЗУЛЬТАТИ
Здебільшого вертикальна інтеграція призводить до си�

нергізму розподілу і позитивного ефекту масштабу. Основні
переваги вертикальних систем:

— досягнення високого рівня обслуговування;
— внутрішній контроль і координація;
— одержання маркетингової інформації;
— уникнення укладення угод на ринку;
— сталі взаємовідносини.
Всі ці переваги призводять до того, що стратегічні про�

екти можуть бути впроваджені одночасно в усіх підрозді�
лах обєднання, а також може бути вибрана "пілотна" стра�
тегія — спочатку в одному підрозділі, потім з врахуванням
досвіду — удосконалений проект для інших підрозділів.

Для інтеграційних об'єднань харчової промисловості
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актуальне впровадження таких управлінських проектів:
1) лояльності клієнтів;
2) моніторингу конкурентів та їх стратегічних сценаріїв

розвитку;
3) гнучкої системи управління якістю на всіх рівнях об�

'єднання.
Сучасний розвиток харчової галузі будь�якого регіону

передбачає низку можливих сценаріїв:
1) збереження на ринку великої кількості конкуруючих

між собою підприємств;
2) ліквідація та перепрофілювання великих та середніх

підприємств з метою залучення іноземних інвестицій та роз�
витку малого бізнесу;

3) формування вертикально інтегрованих комплексів,
що об'єднують весь виробничий цикл — від вирощування до
продажу готової продукції;

4) створення горизонтально інтегрованих об'єднань за
рахунок укрупнення виробництва виробів. У цьому разі
створюються умови для концентрації ресурсів і зниження
питомої ваги витрат на одиницю продукції;

5) придбання підприємств іноземними інвесторами. За�
лучення в галузь іноземних інвесторів є, звичайно, позитив�
ною справою, проте ця галузь має стратегічний характер і
названий сценарій може негативно вплинути на продоволь�
чу безпеку країни.

Обгрунтування вибору проекту здійснюється на основі
бізнес�плану, якісної оцінки проекту, а також оцінки фінан�
сування.

Практичне здійснення інвестицій на підприємстві забез�
печується інвестиційним процесом. Інвестиційний процес
підприємства — це цілеспрямовано здійснюваний процес
залучення необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефек�
тивних об'єктів інвестування, формування збалансованої за
обраними параметрами інвестиційної програми та забезпе�
чення її реалізації. Інвестиційний процес підпорядкований
певній інвестиційній політиці, розробленій підприємством
у складі його фінансової стратегії [1, с. 35].

Фінансування інвестиційних проектів найчастіше відбу�
вається за рахунок власних коштів корпоративного підприєм�
ства, вітчизняних та іноземних інвесторів, а також кредитів
банків. У даний час більшість підприємств не має власних дже�
рел фінансування капітальних вкладень. За таких умов дедалі
більшого значення набувають науково обгрунтовані методи
розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів
та їх відбору з низки попередньо опрацьованих альтернатив�
них варіантів для фінансування та реалізації [2, с. 158].

Важливо зазначити, що промислове підприємство ви�
робляє інвестиції з метою збереження або збільшення сво�
го прибутку. При інвестуванні підприємство повинне вирі�
шити, чи буде за певний час маса прибутку, що приносять
інвестиції, більше вартості відповідних витрат. Альтернатив�
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ною вартістю інвестування буде ринковий відсоток з капі�
талу, узятий по сумі коштів, необхідних для придбання но�
вого капіталу [3, с. 128].

Інвестиції, в першу чергу реальні інвестиції, відіграють вик�
лючно важливу роль в економіці окремо взятого підприємства
та країни загалом, оскільки вони виступають основою для:

— систематичного оновлення основних виробничих
фондів підприємства і здійснення політики розширеного
відтворення;

— прискорення НТП та поліпшення якості продукції;
— структурної перебудови суспільного виробництва і зба�

лансованого розвитку всіх галузей народного господарства;
— створення необхідної сировинної бази промисло�

вості;
— пом'якшення або вирішення проблеми безробіття

тощо.
Особливістю інвестиційної діяльності фірми є її

циклічність, яка визначається рядом чинників: необхідністю
попереднього накопичення або формування інвестиційних
ресурсів; впливом зовнішнього підприємницького середовища
на активність інвестиційної діяльності в плані створення спри�
ятливого або, навпаки, несприятливого клімату для здійснен�
ня цієї діяльності; поступовістю формування внутрішніх умов
для так званих інвестиційних ривків" тощо [3, с. 128].

У процесі інвестиційної діяльності підприємства витра�
ти мають зазвичай довготривалий характер, внаслідок чого,
як правило, між етапом здійснення витрат і етапом здобут�
тя інвестиційного прибутку проходить чималий період часу.
Величина цього періоду залежить від форми протікання
інвестиційного процесу, здійснюваного фірмою. Існують
три основні форми протікання інвестиційного процесу: по�
слідовна, паралельна та інтервальна.

При паралельному протіканні інвестиційного процесу
формування інвестиційного прибутку починається зазвичай
ще до повного завершення процесу інвестування капіталу.
При послідовному протіканні інвестиційного процесу інве�
стиційний прибуток формується відразу після закінчення
інвестування засобів. У разі ж інтервального протікання
інвестиційного процесу між періодом завершення інвесту�
вання капіталу та формуванням інвестиційного прибутку
фірми проходить певний період часу.

Ефективність використання моделі прогнозування еко�
номічної динаміки інвестиційного процесу підприємства
покажемо на прикладі проектів групи "Віолія"

Шість проектів беруть участь у конкурсі за отримання
інвестиційних фондів компанії. Нам відома ефективність
кожного інвестиційного проекту на одну гривню вкладених
коштів у динаміці (табл. 1).

Кошти, отримані у результаті інвестиційної діяльності,
можна реінвестувати у відповідності до існуючої схеми
(табл. 1). Крім цього, підприємство має можливість отри�
мувати 20% річних за надання короткострокових кредитів
із коштів, які не були вкладеними в інвестиційні проекти у
даному році. Підприємство має 200 тис. грн. власних гро�
шей, а його мета полягає в отриманні максимальної суми
грошових коштів, заощаджених у кінцевому періоді.

Знайти такі обсяги вкладень у інвестиційні проекти та
короткострокові кредити, що забезпечить отримання мак�
симально можливої величини прибутку:

(1),

за умови виконання таких обмежень:
1) за граничним обсягом вкладень у відповідні проекти:

(2);
2) уся наявна сума фінансових ресурсів повинна бути

використаною у першому періоді,  тобто вкладена у
відповідні проекти та надана під можливий кредит:

(3);

3) балансові умови руху в наступних періодах:

(4);

4) по невід'ємності змінних:

(5).
У моделі прийняті наступні позначення:
Множинні величини:

 — множинна величина, що характеризує індекс

інвестиційного проекту;

 — множинна величина, що характеризує
індекс планового періоду інвестиційної діяльності;

 — множина періодів, у яких
були здійснені вкладення в і�тий інвестиційний проект, а
повернення коштів відбувається в періоді t.

Векторні величини:
 — вектор ефективності і�го інвестиційного проекту

на одиницю вкладень коштів для періоду t

;

 — вектор, що відображає вкладення коштів у і�тий

інвестиційний проект у періоді t

 .

Виходячи із наведених вище умов числову модель за�
дачі можна записати наступним чином (6):

(6).

Критерієм оптимальності моделі є максимум прибутку, що
отримає підприємство від участі у інвестиційному процесі. Але
для деяких управлінських процесів це може бути не прибуток,
а економія часу, коштів. У будь�якому випадку задача зводить�
ся до моделі максимізації коштів або/та мінімізації ресурсів.

ВИСНОВОК
Таким чином, одержані результати економіко�матема�

тичного моделювання разом з якісними оцінками є основою
обгрунтування вибору інвестиційних процесів за визначе�
ними напрямками.

За результатами дослідженого прикладу групі "Віолія"
рекомендується дотримуватися розробленого оптимально�
го сценарію організації інвестиційного процесу. Це забез�
печить отримання в кінцевому періоді максимального при�
бутку розміром 520,5 тис. грн.
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Таблиця 1. Ефективність інвестиційних проектів на одну
гривню вкладених коштів у динаміці
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ВСТУП
Машинобудування є надзвичайно важливим і складним

міжгалузевим комплексом економіки України, що відіграє
провідну роль у формуванні та вдосконаленні матеріально�
технічної бази, реалізує досягнення науково�технічного
прогресу, забезпечує комплексну механізацію і автомати�
зацію виробництва.

Однак, сьогодні ця галузь, стан якої є одним із основ�
них показників економічного і промислового розвитку краї�
ни, знаходиться у важкій економічної ситуації. Висока зно�
шеність основних фондів, зростання кредиторської забор�
гованості, скорочення витрат на НДДКР супроводжується
зниженням конкурентоздатності продукції машинобуду�
вання як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Зу�
силля менеджменту значного числа підприємств спрямовані
на подальше виробництво і збут продукції, тоді як в розви�
нутих країнах відбувається перехід на систему управління,
що базується на всеохоплюючій маркетинговій концепції з
метою формування довгострокових відносин з клієнтами,
що приносять прибуток і, забезпечує конкурентоспро�
можність та ефективність бізнесу. Тому теорія маркетин�
гового управління відіграє вирішальну роль у розвитку
підприємств та економіки в цілому більшості держав світу.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Виходячи з необхідності виконання мети системи ме�

неджменту, в ході проектування організаційної і виробни�
чої структур підприємства повинні дотримуватися вимог
системного і комплексного підходів, принципів організова�
ності системи менеджменту.

Якщо кожна система дотримуватиметься концепції мар�
кетингу по орієнтації діяльності на зовнішніх і внутрішніх
споживачів, то якість їх виходу буде високою. Для реалі�
зації цієї концепції необхідно спочатку аналізувати якість
взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, приймати на ос�
нові аналізу захлди із забезпечення високої якості виходу і
тільки потім підвищувати якість процесу в самій системі,
тобто стабілізувати управління, підвищувати його ефек�
тивність, організованість. У даний час на підприємствах ма�
шинобудівного комплексу замість маркетингового підходу
здебільшого застосовують виробничий підхід, орієнтований
спочатку на вдосконалення технології і організації в самій
системі і тільки потім на поліпшення решти компонентів си�
стеми. Якщо якість входу не відповідає вимогам забезпечен�
ня конкурентоспроможності виходу системи, у результаті
можна одержати нульовий результат.

Для реалізації ефективної маркетингової концепції не�
обхідно переглянути стару і розробити нову систему менед�
жменту, науково�методичні й нормативні документи з усіх
питань функціонування і розвитку фірми. Р. А. Фатхутді�
нов, наприклад, вважає "неправомірним у функції марке�
тингу включати проектування і виробництво товару. Служ�
ба маркетингу повинна брати участь у розробці докумен�
тації, надавати методичну допомогу всім службам у вжи�
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ванні концепції маркетингу і виходити до керівництва з про�
позиціями про стимулювання вживання концепції з орієн�
тації будь�якої діяльності на споживача" [11].

Засоби для задоволення обох категорій потреб (клієнта
і організації) діляться, по суті, на три частини: завоювання
нових потенційно вигідних клієнтів, забезпечення утриман�
ня існуючих вигідних клієнтів і повернення вигідних клієнтів,
які залишили підприємство раніше. Для досягнення цих
цілей підприємство повинне використовувати найбільш за�
гальний набір стратегій:

— розширювати і оновлювати асортимент продуктів або
послуг, пропонованих різним клієнтам;

— залучати потенційно вигідних нових і колишніх
клієнтів до покупки пропонованих продуктів і послуг;

— гарантувати утримання існуючих клієнтів, задоволь�
няючи їх потреби на сто відсотків;

— збільшувати частку підприємства на цільових сегмен�
тах ринку, які воно визначило як привабливі для себе.

Деталізація створення різних можливостей, що підво�
дять фундамент під ключові процеси бізнесу, необхідні для
здійснення цих стратегічних намірів, показана на рис. 1.

Підприємства стали прагнути побудувати тісніші взає�
мини зі своїми клієнтами за допомогою цілого ряду схем
стимулювання лояльності клієнтів, наприклад, пропоную�
чи своїм постійним клієнтам спеціальні зручності в обслу�
говуванні або знижки. Головна увага при вимірах резуль�
татів маркетингової діяльності тепер змістилася у бік тен�
денцій оновлення бази клієнтів, розуміння поведінки
клієнтів і ефективності ініціатив, направлених на підвищен�
ня показника утримання клієнтів, особливо у бік розуміння
впливу цих моментів на фінансові показники і витрати, по�
в'язані з цим. На сьогоднішній день є значне число дослід�
ницьких напрацювань про моделі поведінки клієнтів, які
можуть з успіхом застосовуватися в багатьох галузях про�
мисловості, зокрема в машинобудуванні.

Ефективність маркетингу буде високою при дотриманні
наукових підходів і принципів менеджменту. Маркетинго�
вий підхід передбачає орієнтацію підсистеми при вирішенні
будь�яких задач на зовнішніх і внутрішніх (по виробничому
ланцюжку) споживачів. Наприклад, вибір стратегії підприє�
мства повинен здійснюватися на основі аналізу існуючих і
прогнозування майбутніх потреб у даному виді товару або
послуг, стратегічної сегментації ринку, прогнозування жит�
тєвих циклів майбутніх товарів, аналізу конкурентоспро�
можності товару фірми і конкурентів, прогнозування їх кон�
курентних переваг, прогнозування механізму дії закону кон�
куренції. Маркетинговий підхід слід застосовувати при
рішенні будь�якої задачі в будь�якому підрозділі підприєм�
ства.

При вживанні маркетингового підходу пріоритетами ви�
бору критеріїв винні бути:

— підвищення якості всіх процесів;
— підвищення якості об'єкта (виходу системи);
— економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищен�
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ня якості об'єктів;
— економія ресурсів у виробництві об'єкта за рахунок

реалізації науково�технічного прогресу, вдосконалення си�
стеми менеджменту.

Пріоритетами альтернативного виробничого підходу є:
— зниження собівартості продукції (іноді вигідніше

підвищувати собівартість);
— підвищення якості продукції (управління витратами

у споживача не проводиться).
Діяльність підприємства повинна починатися зі страте�

гічного маркетингу, а закінчуватися — тактичним маркетин�
гом. Аналіз ефективності маркетингу необхідно здійснюва�
ти в наступній послідовності:

— розробка методики аналізу ефективності маркетин�
гу в конкретній організації;

— видання наказу керівника організації про проведен�
ня робіт з аналізу ефективності маркетингу, структури
служби маркетингу і т.д.;

— формування структури служби маркетингу;
— створення інформаційного центру служби маркетин�

гу або організації в цілому;
— збір даних, оцінка і аналіз критеріїв відповідності

структури організації концепції маркетингу;
— збір даних, оцінка і аналіз критеріїв відповідності уп�

равлінських і виробничих процесів концепції маркетингу;
— збір даних, розрахунок і аналіз показників ефектив�

ності маркетингу в організації;
— розробка, узгодження і затвердження програми

підвищення ефективності маркетингу в організації на кон�
кретний період;

— організація упровадження програми.
На ефективність діяльності машинобудівного під�

приємства чинить вплив безліч чинників. Маркетинг робить
вплив на всі сторони діяльності підприємства. Так, від якості
нормативів конкурентоспроможності залежить ефек�
тивність НДДКР, інноваційної діяльності. Якість реклами
багато в чому визначає інтенсивність збуту вже виготовле�
ної продукції.

Для отримання реального ефекту від вживання марке�
тингового підходу до управління слід встановлювати критерії
відповідності організаційної структури підприємства, управ�
лінських і виробничих процесів концепції маркетингу. В ціло�
му, упровадження заходів програми підвищення ефектив�
ності маркетингу може привести до поліпшення наступних
показників ефективності діяльності підприємства:

— прибутку в цілому по організації, а також по окре�
мих видах товарів і ринках;

— рентабельності продажу по видах товарів і ринках;
— частки ринку по видах товарів;

— стійкості функціонування
організації.

Для маркетингу існує три
види завдань: завдання виконан�
ня, завдання управління і концеп�
туальне завдання. Завдання вико�
нання включає один з інстру�
ментів маркетингу — "маркетинг�
мікс", що означає використання
підприємством в певний момент
часу комбінації його інструментів
на оперативному рівні, які на�
правлені на цільові сегменти рин�
ку. В рамках завдання управлін�
ня задаються показники для вико�
нання. До завдань управління
відносять визначення якісних і
кількісних цілей підприємства.
Завдання управління і виконання
розробляються на основі концеп�
туального завдання.

Специфіка існування
підприємства визначається кор�
поративною філософією і корпо�
ративною культурою. В марке�
тинговій літературі корпоратив�
ну філософію називають загаль�
ною політикою, джерелом моти�
вації підприємства, стратегічним
баченням компанії. Зрештою
корпоративна філософія визна�
чає суть бізнесу конкретного
підприємства. Іншою частиною

концептуальної бази підприємства є корпоративна культу�
ра, яку утворює сукупність таких компонентів: власний
організаційний стиль, методи і технології рішення проблем,
кодекс цінностей, система внутрішніх фірмових взаємосто�
сунків. Для підприємств машинобудівного комплексу акту�
альним є розвиток технічної культури, які мають успішний
досвід технічних і технологічних розробок.

Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової
економіки значною мірою залежить від того, наскільки до�
стовірно вони передбачають дальню і ближню перспективу
свого розвитку. Протягом ряду років у нашій країні розроб�
лявся довгостроковий прогноз науково�технічного прогре�
су і його соціально�економічних наслідків. На його основі
формувався прогноз розвитку окремих галузей, проте ці
прогнози не були достатньо достовірними. Тому особливо
необхідне вивчення світового досвіду розробки і викорис�
товування прогнозів економічної діяльності і вживання його
з урахуванням специфіки вітчизняного підприємства.

У цих умовах формування підприємствами виробничих
програм здійснюватиметься на основі прямих договорів між
виробниками і споживачами продукції, що враховують ре�
альні потреби в ній, а також виробничі і ресурсні можли�
вості їх задоволення. Ефективна діяльність підприємств в
умовах ринкової економіки можлива лише за умови розроб�
ки бізнес�планів, виробничих програм, прогнозів соціаль�
но�економічного розвитку підприємств, стратегій управлі�
ння. Основні положення бізнес�плану повинні бути пов'я�
зані з програмами служб маркетингової орієнтації, в обо�
в'язок яких входить забезпечення своєчасного і безпере�
бійного його виконання.

У сучасних умовах розвитку підприємств великого зна�
чення придбаває подальше вдосконалення методології пла�
нування. Основні напрями вдосконалення методології пла�
нування: підвищення науково�технічного і розрахунково�еко�
номічного обгрунтовування планів; широке вживання систе�
ми прогресивних техніко�економічних нормативів, балансо�
вих розрахунків; подальше поліпшення системи показників
з метою підвищення ефективності виробництва — зниження
матеріаломісткості, енергоємності і фондомісткості, зростан�
ня продуктивності праці, збільшення випуску високоякісної
продукції, забезпечення ретельної збалансованості планів.

Аналіз досвіду розвитку промислово розвинених країн
свідчить про те, що перехід від вузької спеціалізації до інтег�
рації спостерігається в змісті і характері управлінської діяль�
ності. Вивчення тенденції розвитку суспільного виробницт�
ва показує постійне ускладнення його технологічної складо�
вої, структури реалізовуваних соціально�економічних цілей,
поява нових форм власності і, як наслідок цих тенденцій, на�
рощування обсягу внутрішніх і зовнішніх зв'язків виробни�

Рис. 1. Карта стосунків з клієнтами крізь грані призми ефективності
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чих організацій. Відповідно зростають обсяг і різноманітність
зв'язків при рішенні виробничо�технологічних і соціально�
економічних задач управління. Кожний такий зв'язок — по�
тенційне джерело управлінських ситуацій, що вимагають
інтеграції всіх складових системи. За оцінкою фахівців, по�
чаток ХХI століття — час особливо динамічних умов конку�
ренції. Йде вже не просто боротьба компаній за свою ринко�
ву нішу, а за кожний метр на всіх напрямах; прискорення інно�
ваційних процесів, пошук висококваліфікованих кадрів, за�
лучення споживача в сферу корпоративного впливу. Нові
підходи все більш ув'язуються з глобалізацією бізнесу, пере�
ходом до нової моделі економічного зростання.

У сучасну епоху, успіху на ринку можуть досягти ті
підприємства, які: зможуть концентруватися на головних
напрямах своєї діяльності і спертися на ключові цінності
організації; мають імператив сучасного ведення бізнесу; вра�
ховують, що в інформаційному суспільстві дозріли умови для
гнучких форм організації роботи, різних комбінацій ресурсів
і зусиль працівників; мають високий рівень управління з по�
зицій нововведень, прибутковості і відповідальності.

Аналіз економічної літератури дозволив виділити такі
мотиви виходу підприємства на внутрішній і зовнішній ринки,
як: пошук найвигіднішого бізнесу; сприятлива комерційна си�
туація на ринках; можливість зовнішньоекономічної діяльності
при освоєнні зарубіжного ринку; зниження ризиків за раху�
нок географічної диверсифікації операцій; створення додат�
кових ринків або груп споживачів; наявність невикористаних
потужностей; зміна купівельної здатності; зміна обмінного
курсу валют; освоєння передового досвіду ведення бізнесу;
підвищення компетентності персоналу підприємства.

При виборі оптимальної стратегії промислове під�
приємство повинне врахувати державні і соціальні чинни�
ки, вивчити технологічні можливості конкурентів, визначи�
ти сильні й слабкі сторони власної виробничої бази, приве�
сти у відповідність з вимогами стратегії свої матеріальні,
фінансові та інтелектуальні ресурси.

Адаптована до зовнішніх умов система маркетингового
менеджменту є основою організаційно�економічного меха�
нізму управління підприємством, який, у свою чергу, пред�
ставляє сукупність різноманітних організаційних механізмів,
викликаних організувати ефективну виробничо�господарсь�
ку, фінансову і соціальну діяльність підприємства.

Курс береться на розвиток інтеграційних процесів уп�
равлінської діяльності. При інтеграції авторитарний стиль
управління міняється на координаційний, демократичний.
Керівник повинен направляти зусилля на розкриття здібно�
стей персоналу, формувати групи однодумців. Підхід до
організаційної структури повинен здійснюватися переходом
від пірамідальної поверхні до площини з мінімальним чис�
лом рівнів між керівництвом і безпосередніми виконавця�
ми, орієнтуватися при цьому на зв'язок із споживачем.

Маркетингова стратегія — сукупність впорядкованих
цілей і задач економічного розвитку, зв'язаних всіма пра�
вилами і принципами, що забезпечують ефективне досяг�
нення цілей організації. Маркетингова стратегія тісно взає�
мозв'язана з економічною і організаційною стратегіями, які
є базисом, оскільки конкретно відповідають на питання:
"якими засобами (ресурсами) досягти поставлених цілей?".

Обгрунтовування маркетингової стратегії зовнішньоеко�
номічної діяльності для виходу на міжнародні ринки вимагає
детального розгляду ринків. Їх необхідно розглядати як ди�
ференційовану структуру залежно від груп споживачів та спо�
живацьких якостей товару. При цьому виникає необхідність у
побудові оптимізаційної моделі вибору сегментів ринку.

Глибина та напрями досліджень значною мірою зале�
жать від характеру діяльності підприємства, його продукції,
ступеня диверсифікації продукції, розмірів капіталу та рівня
доходів. Масштаб проведення досліджень визначається та�
кож цілями та стратегією підприємства. Крім того, в про�
цесі розробки стратегії ЗЕД та внутрішньої діяльності не�
обхідно враховувати ряд додаткових показників, основни�
ми з яких повинні бути — рівень конкурентоспроможності
продукції, яку випускає підприємство та його можливості
щодо задоволення платоспроможного попиту зарубіжних
та вітчизняних споживачів.

Формування стратегії підприємств промислового ком�
плексу здійснюється на різних рівнях: підприємство добув�
ної галузі, виробниче підприємство, торгово�посередниць�
ке підприємство, споживач.

Підприємства добувної галузі впливають на процес фор�
мування стратегії промислових підприємств шляхом змін,
що протікають в збутовій діяльності і ціновій політиці. Дані

зміни диктують первинні умови формування маркетингової
стратегії виробників промислової продукції.

Виробниче підприємство як стратегічна ланка діє і на
споживацькому, і на промисловому ринках. Проте, не див�
лячись на те, що даний рівень має рівну функціональну спря�
мованість, його орієнтація злегка відрізняється. На промис�
ловому ринку виробництво є спеціалізованим і вибір стра�
тегій обмежений. На споживацькому ринку виробничий
процес орієнтований на цільову групу кінцевих споживачів,
що сприяє вільнішому вибору маркетингової стратегії
підприємства. Перераховані вище рівні можуть бути допов�
нені, проте зменшення їх кількості недоцільне.

Споживач продукції на промисловому ринку має дос�
татньо жорстко регламентовані потреби, що безпосередньо
впливають на його поведінку. Так, споживач не може відсту�
пати від базової орієнтації виробництва, оскільки виробничі
можливості обмежені. Купівля додаткового обсягу товарів
можлива лише тоді, коли підприємство�споживач орієнто�
ване на розширення виробництва або здійснення тимчасо�
во незапланованих операцій.

Щоб існувати, фірма повинна чітко визначити і викону�
вати свою місію. Але не тільки це є заставою існування. Кон�
куренція примушує фірму думати про ефективні способи
виконання своєї місії, про свій конкурентний статус. Осно�
вою конкурентного статусу є конкурентні переваги підприє�
мства в різних аспектах його діяльності. Конкуренція —
"тест на право життя".

Головна задача маркетингової стратегії — формування
конкурентної переваги, оскільки згідно теорії мікроеконо�
міки, економічний прибуток заробляється на перевагах:
кількості товарів і їх якості. Крім того, маркетингова стра�
тегія може сприяти зміцненню іміджу підприємства. Таким
чином, визначені місією, конкурентним статусом і конку�
рентною перевагою принципи, правила, норми і орієнтири
фірми дають стійку базу для ухвалення яких�небудь рішень
в організації і розробці цілісності стратегії. Питання лише
в тому, щоб ця стратегія була прийнятною для зовнішнього
і внутрішнього середовища підприємства.

ВИСНОВКИ
Дослідження, проведені в різних країнах, показали, що для

досягнення лідерства і збереження конкурентних переваг на
ринку, ключовими змінами в управлінні мають стати чітке про�
гнозування і грамотна організаційна побудова свого бізнесу.
Для ведення ефективного бізнесу необхідно: простота і ясність
цілей, можливість їх оцінки; цілі, стимулюючі до більш висо�
ких досягнень; досягнення мети; комунікабельність між акці�
онерами, від вищого керівництва до молодших структур; мож�
ливість для всіх співробітників зробити свій внесок.
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ВСТУП
Економічна стійкість — поняття комплексне. Вона може

бути застосована для характеристики сільськогосподарсь�
ких підприємств, що здійснюють господарську діяльність та
її наслідків для самого суб'єкта. Економічна стійкість має
різні кількісні та якісні параметри на різних рівнях госпо�
дарської діяльності [1, с. 88]. Її можна визначити на рівні
підприємства, галузі, а також на рівні національного госпо�
дарства в цілому. Це можливо, оскільки економічні проце�
си протікають відповідно до єдиних закономірностями, а
різні рівні зумовлюють виникнення лише специфічних особ�
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ливостей, не спотворюючи загальних тенденцій розвитку.
Економічна стійкість є інтегруючим поняттям і для цілей
аналізу може бути розділена на складові підсистеми.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Господарська діяльність підприємства протікає в часі.

Отже, стійкість необхідно розуміти як стійкість у часі, а
саме: стійкість процесу розвитку. В основі досягнення
стійкості лежить принцип активного реагування на зміну
внутрішніх і зовнішніх факторів. Стійкість може розгляда�
тися в якості свого роду компенсаційного механізму, що доз�

воляє об'єкту адаптуватися до дестабілізуючого
впливу як внутрішньої, так і зовнішнього середо�
вища в процесі досягнення своїх цілей.

Оскільки підприємство розглядається як
відкрита соціально�економічна система, на яку
впливає зовнішнє середовище, можна зробити
висновок про те, що економічну стійкість форму�
ють внутрішня і зовнішня стійкість.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під зовнішньою стабільністю зазвичай розу�

міють безконфліктну взаємодію з навколишнім
середовищем: споживачами, конкурентами, по�
стачальниками, фінансово�кредитними установа�
ми, податковими та іншими контролюючими орга�
нами. Надійність виживання в складних умовах не�
визначеності зовнішнього середовища підвищує
значущість вироблення стратегії, орієнтованої не
на існуючі умови, а на прогнозні зміни.

Внутрішня і зовнішня стійкість у взаємодії фор�
мують економічну стійкість підприємства в цілому. З
одного боку, зовнішнє середовище впливає на внутр�
ішню стійкість суб'єкта, з іншого — забезпечення
внутрішньої стійкості сприятливо відбивається на
зовнішній, забезпечуючи йому високу конкурентос�
проможність і відповідний імідж у сфері бізнесу.

Отримання доходу від продажу сільськогоспо�
дарської продукції не завжди забезпечує ефектив�
ну діяльність сільськогосподарських підприємств.
Зростання доходу сільськогосподарських підпри�
ємств буде спостерігатися в тому випадку, коли
зросте питома вага конкурентоспроможної про�
дукції, високої якості за прийнятними цінами.

На ефективність діяльності сільськогоспо�

Рис. 1 Інтегрована модель чинників ефективності виробництва
(продуктивності діяльності підприємства

як виробничоEекономічної системи)

 КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ФАКТОРА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

Види витрат і ресурсів 
(джерела підвищення 

ефектності 

– продуктивність праці; 
– фондомісткість продукції; 
– матеріаломісткість продукції; 
– природні ресурси. 

Основні напрями розвитку і 
удосконалення виробництва 

– науково-технічний прогрес; 
– структура виробництва; 
– організаційні системи управління; 
– форми і методи організації 
виробництва. 

Місце реалізації факторів у 
системі управління 
виробництвом 

– «тверді»: технологія, обладнання, 
матеріали і енергія, вироби; 
– «м’які»: працівники, організація 
системи, методи роботи, стиль 
управління; 

Внутрішні 

– державна економічна і 
соціальна політика; 
– інституційні механізми; 
– інфраструктура; 
– структурні зміни. 

Зовнішні 

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
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дарських підприємств впливають внутрішні та зовнішні чин�
ники, які наведені в рис. 1. Використання факторів внутрі�
шнього та зовнішнього впливу на діяльність сільськогоспо�
дарських підприємств дозволяє приймати вірні управлінські
рішення щодо основних напрямів розвитку удосконалення
виробництва і зростання ефективності діяльності сільсько�
господарських підприємств.

Внутрішні та зовнішні фактори тісно взаємопов'язані, впли�
вають на ефективність окремо взятого працюючого, ефективність
діяльності бригади, дільниці, цеху та кінцеві результати діяльності
сільськогосподарських підприємств в цілому (рис. 2).

Критерії конкурентоздатності та розвитку відображають
середньотермінову ефективність. Взаємозв'язок критеріїв часо�
вої моделі ефективності з параметром часу наведена на рис. 3.

Ефективність господарювання характеризує здатність
підприємства генерувати валовий прибуток у
процесі здійснення ним виробничо�господарсь�
кої діяльності, що пов'язана з виготовленням
продукції, виконанням робіт, наданням послуг,
товарів, що завершуються реалізацією.

Для забезпечення економічної стійкості
підприємства необхідне застосування стратегії
розвитку, що дозволяє протистояти негативному
впливу зовнішнього середовища з метою забез�
печення стійкої конкурентної переваги та запоб�
ігання банкрутства. Необхідний постійний пошук
нових господарських зв'язків, розширення ринків
збуту. Тільки перебуваючи в режимі постійного
оновлення — технічного, технологічного, кадро�
вого, — підприємство може вижити в умовах кон�
куренції, зміцнити свої позиції на ринку.

Необхідно відзначити, що стан економічної
стійкості залежить від умов рівноважної сере�
довища. Залежно від того, наскільки збалансо�
вані рівноваги, на кожному рівні можна виділи�
ти стійкий і нестійкий стан рівноваги.

Стійка рівновага припускає таку комбінацію рівноваг різних
рівнів господарюючого суб'єкта, при якій після незначних
впливів ззовні загальну рівновагу господарюючого суб'єкта
може бути відновлено. При нестійкому стані рівноваги зовніш�
нього впливу достатньо для того, щоб загальну рівновагу гос�
подарюючого суб'єкта не тільки було порушено, але вже і не
можна було відновити. Рівноважний стан господарюючого суб�
'єкта складається із сукупності різних взаємозалежних рівно�
ваг. Загальної рівноваги між обсягом випуску продукції та фак�
торами виробництва буде досягнуто лише на основі рівноваги
між обсягом випуску і обсягом попиту, а також обсягом випус�
ку і обсягом реалізації продукції і багатьма іншими.

У даний час виникає особливо гостра необхідність гос�
подарюючих суб'єктів планувати свою діяльність відповід�
но до рівня економічної стійкості. Саме економічна стійкість
є тим індикатором, який відображає ступінь достовірності
здійснення дій, наскільки вони відповідають об'єктивній еко�
номічній необхідності теперішнього моменту.

Система ринкових відносин, яка є зовнішнім середовищем
для даного об'єкта, має досить високий рівень невизначеності,
що впливає на сталий і ефективний розвиток підприємств.

Стосовно ринкової невизначеності, сталий розвиток має
забезпечувати приріст національного багатства, перш за все
за рахунок внутрішніх ресурсів.

Стійкість в умовах ринкової невизначеності досягається
дією механізмів, у основі яких лежить вільна рухливість ок�
ремих елементів, можливість їх комбінаторики, і ланцюго�
вого зв'язку елементів, що забезпечують ефективність сис�
теми. Ефективність розвитку системи в умовах невизначе�
ності буде досягатися через нейтралізацію негативних чин�
ників, забезпечуючи рухливість рівноваги системи в цілому.

Рухлива рівновага забезпечує не тільки обмінні процеси
в ринкових умовах, а й покликана створювати цілеспрямо�
ваність саморуху окремих ринкових структур, формуючи зав�
дання і цілі для різних рівнів ринкової ієрархії і регулювати
господарський процес у випадках впливу різного роду нега�
тивних чинників, викликаних невизначеністю ринку . Невиз�
наченість економічних параметрів поєднує передумови до
пошуку шляхів і напрямів ефективного розвитку, що дозво�
ляє розглядати ринкову систему як систему розвитку. Саме
такий підхід розкриває закони рівноваги і стійкості.

Стійкі системи бувають різних видів, в залежності від струк�
турної організації самих систем. Не претендуючи на повноту,
ми можемо виділити три класи цілеспрямованих систем:

— цільові системи, де мета не зумовлена внутрішньою
організацією і має, по суті, характер розвитку;

— цільові системи, не детерміновані людською діяльністю;
— цільові системи, що представлені окремими підприє�

мствами або суспільством у цілому, з якими має справу соц�
іологія та економічна наука [2, с. 352]

Стійкі системи відносяться до третього з вказаних нами
типів цільових систем: вони регулюються або визначеністю,
зсередини цільової функції, або ж безпосередньою метою і
самоціллю стійкої системи. Цільові стійкі системи здатні до
саморегулювання.

У цьому випадку невизначеність ринку породжує техно�
логічну залежність, в тому числі й усередині підприємства,
метою яких є забезпечення ефективного розвитку. Здійсню�
вані дотепер способи ретельного опису стійкого розвитку в
умовах невизначеності шляхом охоплення всіх технологічних
операцій не увінчалися успіхом, головним чином тому, що сам
принцип стійкості розглядався як заданий процес.

ВИСНОВКИ
Вказаний процес сталого розвитку є якісною зміною

ринкової системи виробництва, де значну питому вагу по�
чинають займати інноваційні технології тощо, прояв яких
виражається в наступному:

— нововведення у великих масштабах створюються на
основі принципово нових і фундаментальних наукових ідей;

— поява такого роду ідей стає можливим на основі кор�
інних змін у розвитку науки;

— результатом такого розвитку науки є підвищення
наукоємності продукції, виробництва і технологій;

— процес стійкого розвитку пов'язаний з витратами
наукової праці, його результативності та ефективності;

— зниження стійкості відбувається за рахунок зменшен�
ня інновацій, що значною мірою матеріалізує фундамен�
тальні наукові ідеї на практиці.

У зв'язку з цим з особливою гостротою ставиться по�
рядок кількісного обліку ефективності, особливо в рамках
інтегрованого виробництва; зміна ставлення до ефектив�
ності продиктовано сучасним НТП, що ставить проблему
ефективності на принципово нову основу. Особливого зна�
чення набуває поняття потенціалу, що впливає на всю сис�
тему ефективного господарювання.
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Рис. 2. Модель взаємозв'язку видів ефективності
та факторів, що впливають на їх рівень
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ВСТУП
Науково�технічний прогрес XX століття диктує свої

умови розвитку як фінансової системи загалом, так і
фондового ринку зокрема. Особливо НТП (науково�
технічний прогрес) позначився на таких розвинутих та
високо�капіталізованих біржових майданчиках, як:
NYSE, NASDAQ, LSE, FWB, TSE, HKSE. Саме на цих
біржах найбільше відобразився розвиток технічних до�
сягнень. У світі вже досить давно набув поширення ме�
ханізм Інтернет�торгівлі цінними паперами та дерива�
тивами. Основні його цілі — підвищити ліквідність та
швидкість обороту капіталу на фондовому ринку кож�
ної розвинутої країни або країн, що розвиваються.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фондовий ринок є одним з найважливіших складо�

вих економічної системи, що інтегрує економічні та
фінансові відносини в єдине ціле. У зв'язку з поглиблен�
ням глобалізації, залученням додаткових обсягів іно�
земного капіталу в національні економіки країн, фор�
муванням нових механізмів фінансових ринків, питання
залучення інновацій до механізму торгівлі цінними па�
перами на біржі як наслідку науково�технічного про�
гресу, розвитку інформаційних мереж та апаратних за�
собів комунікації набирають все більшого значення.
Проблема залучення більшої кількості учасників фон�
дового ринку України (навіть із функціонуванням Інтер�
нет�торгівлі) поки що залишається відкритою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку електронної біржової торгівлі у

своїх працях досліджували такі вітчизняні науковці, як:
О. Абакуменко, О. Мендрул, Е. Найман, В. Плескач, І. Ре�
куненко, О. Собкевич, О. Сохацька, Г. Юрчук. Серед
представників російської та зарубіжної економічної
думки відомими є: Т. Бєрднікова, С. Вайн, А. Грязнова,

УДК 330.341.1:336.761
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У статті розглянуто механізм роботи інноваційної технології internet trading на ринку цінних паперів

та деривативів України. Досліджено проблему ліквідності на фондовому ринку України та запропоно?

вані шляхи її вирішення.

In the article examined the mechanism of work of innovative technology of internet trading at the market of

equities and derivatives of Ukraine. The problem of liquidity at the fund market of Ukraine and offered ways of

her decision are investigational.
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Є. Жукова, С. Майоров, Д.Дж. Мерфі, П. Пейтел, Є. Пей�
тел, П. Станьер, М. Фрідфертінг ті ін. Недостатність
глибинного дослідження в працях вітчизняних нау�
ковців вимагає дослідити Інтернет�трейдинг більш гли�
боко та окреслити його проблемні питання більш де�
тально.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз функціонування Інтер�

нет�торгівлі в Україні, проблем його ліквідності та на�
дання рекомендацій з приводу функціонування інтер�
нет�торгвлі в рамках розвитку фондового ринку Украї�
ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фондовий ринок України розвивається разом з

іншими ринками досить динамічно, не дивлячись на 20�
ти річну історію його функціонування. Але варто заз�
начити, що й на сьогоднішній день вітчизняний ринок
цінних паперів потребує детального аналізу та відпові�
дних комплексних заходів.

 Національний ринок цінних паперів важко порівня�
ти із фондовим ринком США, ФРН, Франції та навіть
Росії. Наприклад, капіталізація Нью�Йоркської фондо�
вої біржі (NYSE) за першу половину 2011 року стано�
вить 13,791 трлн доларів, в той час як капіталізація
ПФТС — 80 млрд доларів. Причинами таких низьких по�
казників капіталізації та низького розвитку вітчизня�
ного фондового ринку є:

— неефективність національної економіки, нероз�
виненість та деформованість як всього ринкового ме�
ханізму, так і фондового ринку;

— український фондовий ринок абстрагований від
реального сектора економіки, так що кризові явища на
ньому лише побічно загрожують стабільності економі�
ки, оскільки в ньому не відображаються макроеко�
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номічні параметри розвитку країни;
— падіння вітчизняного фондового ринку пов'яза�

не з низькою ліквідністю ринку, високими внутрішніми
ризиками, у тому числі і політичними;

В Україні усього 4 тисячі учасників торгівлі цінними
паперами, тому за такої кількості учасників та перера�
хованих вище проблем Україна не скоро зможе досяг�
ти результатів фондових ринків розвинутих країн.

Хоча фондовий ринок України "заангажований" та
досить маленький, але все ж таки на ньому спостері�
гається динамічний розвиток. Так, 26 березня 2009 року
[2] після запуску ринку заявок на новоствореній ВАТ
"Українська біржа" вітчизняний організований ринок
цінних паперів отримав можливість здійснювати торгові
операції на біржі шляхом механізму прямого електрон�
ного доступу. Такий механізм отримав назву "Інтернет�
трейдинг", або "електронна торгівля".

Історія Інтернет�трейдингу почалася з початку 80�
х років XX століття в США із відкриттям біржі NASDAQ,
саме там вперше було вироблено систему здійснення
операцій купівлі/продажу цінних паперів через мережу
інтернет. Метою створення даного механізму було по�
легшення операцій купівлі/продажу цінних паперів та
деривативів, а також залучення більшої кількості учас�
ників ринку. Варто зазначити, що мета була досягнута.

Щодо самого механізму функціонування Інтернет�
торгівлі, то він досить простий. Інтернет�трейдинг доз�
воляє компанії�брокеру автоматично обслуговувати
необмежену кількість клієнтів, спрямовуючи інформа�
цію про їхні заявки безпосередньо в торговельну сис�
тему біржі. Інформація до біржі спрямовується через
певну технологічну платформу. На території України
використовують технологічну платформу російського
виробництва під назвою: "Quik". Користувач даної про�
грами може спостерігати на екрані свого комп'ютера
реалні коливання цін на інструменти фондового ринку
в даний момент часу (онлайн). В системі електронної
торгівлі ціну на цінний папір або дериватив визначає ціна
попиту та пропозиції. Відповідно, коли користувач
тільки�но почав займатися Інтернет�трейдингом йому,
для того щоб купити цінний папір, треба: або придбати
цінний папір за ціною пропозиції, або виставити свою
ціну попиту (через заповнення заявки) і чекати поки
дана ціна не буде задоволена.

Перш ніж придбати той чи інший інструмент фон�
дового ринку, варто провести певний аналіз за для виг�
ідного придбання, тобто із розрахунку на майбутнє зро�
стання ціни купівлі з метою подальшого продажу. Із
появою Інтернет�трейдингу набув значної популярності
"технічний аналіз". Технічний аналіз — це сучасна ка�
тегорія, підвалини якої заклав Чарльз Доу, рядом ста�
тей з досліджень коливань ціни на фондовому ринку,
вона базується на методах визначення майбутньої ціни
певного інструменту фондового ринку, відповідно до
графіку даного інструменту в минулому. Але повністю
покладатися на технічний аналіз не є раціональним
рішенням, оскільки на ринок цінних паперів справляють
значний вплив останні новини фінансового світу та но�
вини глобального масштабу загалом. Тому детальний
аналіз ринку із врахуванням усіх його змінних є необ�
хідним для прийняття правильних рішень.

Якщо раніше рішення інвесторів із питань придбан�
ня або продажу цінних паперів зводились до аналізу
фінансових "чуток" та новин вчорашнього дня, а після
цього ще й телефонного дзвінка брокеру, задля реалі�
зації вказівок інвестора, то тепер рішення приймають�
ся на основі як математичних розрахунків так і на ос�
нові останніх новин фінансового світу, а реалізація
рішень інвестора проводиться ним самим за декілька
секунд.

До переваг Інтернет�трейдингу слід віднести:
— оперативність торгівлі, угоди з цінними папера�

ми укладаються за декілька секунд, що дозволяє інвес�
тору оперативно реагувати на зміну ринкової ситуації;

— реєстрація всіх операцій із цінними паперами в
Державній комісії по цінним паперам та фондовому рин�
ку (ДКЦПФР). Це фактично захищає інвесторів від ма�
хінацій брокера та від можливих системних та техноло�
гічних пошкоджень на біржі;

— можливість входження на ринок з мінімальною
сумою та низькі транзакційні витрати, що стимулюють
вкладання коштів у Інтрнет�трейдинг;

— можливість залучення емітентами додаткового
інвестиційного капіталу, оскільки при купівлі буль�якої
акції на біржі фізична особа автоматично стає повноц�
інним акціонером компанії і має право на отримання
дивідендів, участі в допемісії акцій тощо [6];

— велика кількість різноманітних індикаторів техн�
ічного аналізу на торговельній платформі "Quik", що дає
можливість застосувати принципи технічного аналізу
для прогнозування ціни цінного паперу в майбутньому.

До недоліків Інтернет�торгівлі цінними паперами
варто віднести:

— неможливість здійснення великих за обсягом опе�
рацій;

— непривабливість торгівлі облігаціями та держав�
ними цінними паперами через необхідність узгодження
додаткових умов угоди, де постає необхідність класич�
ного брокерського обслуговування;

— низька інвестиційна культура населення, що по�
роджує нерентабельність такого бізнесу для вітчизня�
них інвестиційних компаній;

— переважання частки спекулятивного капіталу.
Фактично, ідеєю технічного аналізу є мистецтвно ефек�
тивних спекуляцій.

Хоча послуга Інтернет�трейдингу в Україні має
значну кількість недоліків, все ж таки її впровадження
значно збільшило обсяги торгів на фондовому ринку за�
галом.

За даними ДКЦПФР, обсяг торгів на ринку цінних
паперів у 2009 році становив — 1067,26 млрд грн., а вже
фактично через 1,5 роки функціонування інтернет�трей�
дингу у 2010 році становив — 1537,79 млрд грн., що на
44,1% більше, ніж до запровадження електронної
торгівлі. Також "процентний відрив" обсягів торгів на
фондовому ринку від значення ВВП значно збільшився,
а саме: у 2009 році обсяг торгів цінними паперами пере�
вищував ВВП України на 16,7%, а вже в 2010 році це пе�
ревищення сягнуло 40,5%. Та навіть за таких високих
показників динаміки залишається невирішеною пробле�
ма низької ліквідності на фондовому ринку України. На
нашу думку, це основний недолік Інтернет�трейдингу в
Україні. Найбільшими за обсягом торгів біржами в Ук�
раїні є: "Українська біржа" (УБ) та "ПФТС". Але оск�
ільки Інтернет�трейдинг вперше виник саме на УБ, то
кількість учасників електронної торгівлі на "Українській
біржі" значно більша, аніж на ПФТС.

 Ліквідність — найважливіша умова функціонуван�
ня Інтернет�торгівлі та ринку на загальноекономічно�
му рівні. У просторі Інтернет�трейдингу, наявність даної
умови значно спрощує проблему продажу та купівлі
цінних паперів, яка виникає у учасників із значним об�
сягом капіталу. Враховуючи те, що фондовий ринок
України повинен залучати іноземні інвестиції, які перед�
бачають значні обсяги капітальних вкладень, наявність
даної умови є вирішальною [4].

Для більш широкого розуміння ліквідності на фон�
довому ринку визначимо основні чинники впливу на
ліквідність:

— впровадження послуги Інтернет�трейдингу пе�
редбачає збільшення кількості приватних інвесторів як
учасників ринку. В даному випадку кількість учасників
фондового ринку і є кількісним показником ефектив�
ності запровадження електронної торгівлі;

— на вітчизняному фондовому ринку основна
ліквідність із застосуванням системи Інтернет�трейдин�
гу зосереджена на "Українській біржі", це пояснюється
тим, що оскільки вперше послуга електронної торгівлі
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з'явислася саме на УБ, то, як показує історія, інвестори
не зацікавлені в існуванні двох центрів торгівлі з одна�
ковою ліквідністю;

— наявність маркет�мейкерів та розвиток інфраст�
руктури ринку. Інститут маркет�мейкерів створює
ліквідність. Вони допомагають біржі підтримувати на�
лежний рівень ліквідності і забезпечують постійний тор�
говий оборот по найліквіднішим паперам;

— волатильність (мінливість, від англ. Volatility)
ліквідності. Наявність значної волатильності, є з од�
ного боку, позитивним показником того чи іншого
інструменту, оскільки волатильність показує нам, що
до цього цінного паперу прикута значна увага інвес�
торів, але водночас це і негативний показник. Нега�
тивність його полягає в тому, що поняття "вола�
тильність" означає рівень зміни ціни на той чи інший
цінний папір, що в умовах українського фондового
ринку має свої особливості. Наприклад, певна акція
демонструвала помірну зацікавленість інвесторів (ви�
ходячи з обсягів торгівлі даною акцією), але ціна по�
питу на дану акцію в рази відрізняється від ціни її про�
позиції, що робить даний інструмент несприятливим
для технічного аналізу та зменшує кількість зацікав�
лених інвесторів у торгівлі нею;

— трансформації в законодавстві. З появою Інтер�
нет�трейдингу біржі почали більш активно співпрацю�
вати з державними регуляторами, лобіюючи нові поло�
ження і законопроекти, які сприяли б подальшому роз�
витку ринку цінних паперів. Нові зміни, особливо в по�
датковому законодавстві, приваблюють потенційних
інвесторів;

— впровадження строкового ринку. Даний ринок
передбачає оперування новими на вітчизняному ринку
фінансовими інструментами, що додатково збільшують
загальну ліквідність біржового ринку.

 Відповідно до наведеного, можна зробити висновок,
що ліквідність — це надважлива характеристика ринку
цінних паперів. На практиці вона фактично має першо�
чергове значення. Оскільки інвестиційні рішення по�
винні враховувати ризик ліквідності, то чим вища лік�
відність на ринку, тим привабливішим він є як для вітчиз�
няних інвесторів, так і для іноземних.

На строковому ринку функціонують похідні цінні
папери (деривативи), а саме: ф'ючерси та опціони. Оп�
ціони з'явилися на початку 2011 року, тому особливої
ліквідності на ринку торгівлі опціонами поки що не спо�
стерігається. Особливо варто звернути увагу на ф'ю�
черс. На сьогоднішній день — це найліквідніший інстру�
мент фондового ринку України.

Головною причиною найбільшої зацікавленості інве�
сторів саме ф'ючерсами є відсутність зв'язку із реально
функціонуючими підприємствами. Тобто ф'ючерс в
Інтернет�трейдингу — це прогноз майбутнього показ�
ника на індекс. За певний період функціонування біржі
існує 2 ф'ючерси, але реальна ліквідність зосереджена
саме на одному. Даний інструмент цілком придатний для
прогнозування його майбутньої вартості за допомогою
технічного аналізу. Окрім технічного аналізу, ф'ючерс
піддається ціновим змінам під впливом закордонних
новин фінансового світу. Фактично саме ці два фактори
і визначають рух ціни на ф'ючерс і саме це приваблює
більшість інвесторів, які вже просто втомилися від по�
стійних махінацій підприємств над фінансовою звіт�
ністю.

Інтернет�трейдинг, безумовно, є значним іннова�
ційним кроком суспільства вперед. Запровадження
даної послуги на українському фондовому ринку вже
дає свої позитивні результати. На нашу думку, розви�
ток даного напряму є найбільш пріоритетним у кон�
тексті розвитку фондового ринку України, оскільки
його швидкість при укладанні угод, простота функціо�
нування та можливість доступу з будь�якої точки пла�
нети є визначальними факторами для залучення більшої
кількості учасників на ринок цінних паперів.

ВИСНОВКИ
Ринок цінних паперів потребує певних заходів, які

підвищили б його міжнародну привабливість, одним із
заходів, які ми пропонуємо, є підвищення інвестиційної
культури населення. Саме вирішення цієї проблеми по�
требує фондовий ринок України. Інтернет�трейдинг,
безумовно, збільшив ліквідність ринку цінних паперів,
але перспектива виходу вітчизняного фондового ринку
на міжнародну арену потребує значно більшої кількості
учасників фондового ринку, що, в свою чергу, дасть
збільшення ліквідності. Таким чином, подальший роз�
виток Інтернет�трейдингу значно розвине вітчизняний
фондовий ринок та дасть можливість Україні залучати
все більше інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх рин�
ках.
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ВСТУП
Капітал є одночасно однією з найбільш уживаних та

суперечливих економічних категорій. Тлумачення сут�
ності капіталу змінювалося разом з еволюцією еконо�
мічних відносин, що певним чином позначалося на погля�
дах економістів на сутність і призначення капіталу. Це, у
свою чергу, змінювало ставлення практиків щодо мети
та інструментів управління капіталом. Таким чином, тлу�
мачення сутності капіталу, яке відповідає вимогам часу,
формує основу ефективного управління ним.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМА
Сутність капіталу досліджувалася ще класиками

економічної теорії, коли відбувалося становлення про�
мислового виробництва. Бурхливий розвиток виробни�
чого і фінансового сектора у ХХ ст. зумовив підвищен�
ня інтересу до сутності капіталу та його складових, що
знайшло відображення у працях Дж. Хікса, К. Макко�
нела, П. Самуельсона, І. Бланка, Є. Брігхема. В. Родіо�
нової, О. Мочерного, В. Опаріна, В. Шелудько та ін.
Питання уточнення сутності капіталу буде лишатися
відкритим завжди, оскільки з еволюцією економічних
відносин еволюціонуватиме і сам капітал. Тому метою
нашої статті є уточнення сутності капіталу на сучасно�
му етапі розвитку економіки та окреслення його
функцій.

УДК 336

ЕВОЛЮЦІЯ ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ

КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ

Д. Є. Денисенко,
Київський економічний інститут менеджменту

Стаття присвячена проблемі визначення сутності капіталу. Розглянуто підходи різних вчених щодо

тлумачення сутності капіталу та його ролі. Виявлено зв'язок між еволюцією економічних відносин та

еволюцією тлумачення капіталу. Уточнено сутність і складові капіталу. Окреслено функції капіталу.

The article is sanctified to the problem of determination of essence of capital. Approaches of different scientists

in relation to interpretation of essence of capital and his role are considered. Connection between the evolution

of economic relations and evolution of interpretation of capital is educed. Essence and constituents of capital are

specified. The functions of capital are outlined.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з перших підходів до визначення сутності

капіталу можна вважати матеріально�речовий, який
досліджує капітал з позицій сукупності матеріальних
цінностей, придатних для використання у виробництві.
Такий підхід був домінуючим для епохи класичної еко�
номічної теорії (табл. 1).

Переважання матеріально�речового тлумачення
капіталу в епоху класичної економічної теорії, на наш
погляд, зумовлено особливостями не тільки економіч�
них відносин, але і специфікою розвитку продуктивних
сил та виробничих відносин. Саме на цей етап припада�
ють технічні революції, які дозволили створити нові
прогресивні засоби виробництва. У той період капі�
таліст, який володів продуктами відкриттів того часу,
використовував машинну працю замість ручної, був на
крок попереду від своїх конкурентів. Така ситуація
сформувала ставлення до засобів виробництва як дже�
рел прогресу, отримання прибутку, економічної влади
тощо. На сьогоднішній день таке тлумачення капіталу
ставить науковий інтерес з позиції дослідження його
еволюції, оскільки використання механічних знарядь
праці стало буденною справою.

З розвитком продуктивних сил змінювався і харак�
тер економічних відносин, зростала роль грошових
коштів, внаслідок чого сформувався інший підхід до тлу�

мачення сутності капіталу — грошо�
вий. Так, П.Ж. Прудон розглядав ка�
пітал як гроші, причому провідною
формою капіталу він вважав саме по�
зичковий [9, с. 146]. Класичним виз�
наченням капіталу прийнято вважати
визначення К. Маркса: "Капітал — це
вартість, яка сама зростає" [12].

Серед економістів ХІХ ст. термін
"капітал" належав тільки до того сег�
мента багатства, який був продуктом
минулого виробництва. Багатство,
яке не було виробленим, таке як зем�
ля або родовища корисних копалин,
було вилучене з визначення капіталу.
Дохід від капіталу (визначений у та�
кий спосіб) називався прибутком або
процентом, тоді як дохід від природ�
них ресурсів називався рентою. Су�
часні економісти, для яких капітал оз�
начає просто сукупність товарів і гро�
шей, що використовується для ство�

Таблиця 1. Тлумачення сутності капіталу класиками економічної теорії

Джерело: складено автором за даними [9, с. 66—142; 15].

Представник Тлумачення 

Ф. Кене Капітал – це не гроші, а ті засоби виробництва, які можна придбати за 
гроші 

А. Сміт Це запас продукції, що приносить прибуток або за допомогою якого 
працею створюються нові блага 

Д. Рікардо Капітал – це нагромаджена праця або все те, що бере участь у 
виробництві 

Нассау Вільям Сеніор Це пожертва капіталіста, котрий відмовляє собі в радощах споживання й 
перетворює частину свого особистого доходу на капітал 

Дж.С. Міль Капітал – це раніше нагромаджений матеріалізований продукт праці, 
який авансується на придбання засобів виробництва та робочої сили 

Ж.Б. Сей 

Капітал є одним із факторів виробництва, який утворюється в процесі 
нагромадження, тобто через залучення до виробництва більшої кількості 
створених продуктів, ніж було спожито в процесі їх виробництва… і є 
могутнім двигуном, призначеним для використання 
людиною, і не існує межі капіталу, який можна акумулювати з 
допомогою часу, виробництва та ощадливості 

Шарль Леонар Сімон 
де Сісмонді 

Виробничі запаси, переважно засоби виробництва 
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рення ще більшої кількості товарів і грошей, уже не вда�
ються до такого поділу [17, с. 101].

Виходячи з цього, основною функцією капіталу у
ХІХ ст. можна вважати виробничу, тобто здатність ство�
рювати нову вартість за допомогою раніше уречевленої
праці у вигляді накопиченого багатства.

У кінці ХІХ ст. інтерес до визна�
чення економічної сутності капіталу
посилився, однак єдиного підходу так
і не було вироблено, оскільки капітал
розглядали і як засоби праці, і як гро�
ші, і як певну абстракту величину, яка
здатна приносити прибуток. Аналог�
ічна тенденція збереглася і у ХХ ст.
(табл. 2).

Спільним для всіх наведених
підходів є очікувана вигода від вкла�
дення капіталу у певний виробничий
процес, здатність задовольнити оч�
ікування власника капіталу. На від�
міну від економістів першої полови�

ни ХІХ ст., у наведених підходах капітал не розгля�
дається тільки як уречевлена у минулому праця, здат�
на створити нову вартість. Поруч із засобами праці
капіталом визнаються також гроші та інші блага.
Відповідним чином змінюється і погляд на функції ка�
піталу — тепер він є не тільки джерелом створення

нової вартості, але і джерелом от�
римання прибутку без обов'язково�
го створення нового матеріального
блага.

Сучасні трактування капіталу є
ще глибшими, однак і вони не позбав�
лені суперечностей (табл. 3).

З наведених визначень видно, що
капіталом визнають запаси благ,
будь�які інвестиційні ресурси, гро�
шові доходи та грошові ресурси, час�
тину фінансових ресурсів, яка буде
вкладена у процес виробництва, дже�
рело багатства тощо.

Загальноприйнято вважати, що
споживчі товари і гроші для те�
перішніх потреб і особистого задо�
волення не входять до складу капі�
талу. Таким чином, бізнес розглядає
свою землю, будівлі, споруди, облад�
нання, устаткування і сировину по�
ряд з акціями, облігаціями і банківсь�
кими рахунками як капітал. Будин�
ки, меблі, автомобілі й інші товари,
які споживаються для особистого
задоволення (або гроші, обміняні на
ці товари), не вважаються капіталом
у традиційному розумінні [17, с.
100—101].

У процесі виробництва та на ста�
діях обігу постійно виявляється двої�
ста сутність капіталу, що визначає
його як джерело для створення про�
дуктивного активного капіталу та як
причину виникнення зобов'язань
підприємства. Лише правильне розу�
міння суті капіталу в усіх його бага�
тогранних проявах призведе до мак�
симально ефективного функціону�
вання кожного окремо взятого
підприємства та економіки загалом
[18, с. 59].

Виходячи з цього, капіталу влас�
тиві наступні ознаки (рис. 1).

Варто зазначити, що більшість
сучасних фінансистів все частіше ото�
тожнюють фінансові ресурси з капі�
талом або використовують термін
"фінансовий капітал" для того, щоб
підкреслити вагомість саме тієї час�
тини фінансових ресурсів, яка на�
правляється у господарський процес
з метою примноження багатства.

Економіст Тлумачення 

А. Маршал Сума коштів, яка вкладається у підприємство переважно з метою 
перспективи вигоди 

П. Самуельсон Капітал – виробниче устаткування великих фабрик, складів готової 
продукції, напівфабрикатів 

К. Макконел, 
С. Брю 

Капітал – це створені людиною ресурси, які використовуються для 
виробництва товарів та послуг, товари, що безпосередньо не 
задовольняють потреби людини; інвестиційні товари, засоби виробництва 

Д. Бейтс Грошовий капітал і капітальні блага 

К. Віксель Сукупність всіх одиниць заощадженої праці та зекономленої землі, 
помножених на тривалість періоду заощаджень

Дж. Хікс Природу капіталу повніше відображає збільшення його вартості у 
грошовій формі 

Таблиця 2. Тлумачення сутності капіталу у ХІХ—ХХ ст.

Джерело: [11, с. 208; 13, с. 37; 9, с. 257, 273; 22, с. 80].

Таблиця 3. Сучасні підходи до тлумачення сутності капіталу

Джерело:[3, с. 251; 4, с. 125; 21, с. 125; 2, с. 299; 10, с. 46; 23, с. 25; 18, с. 59; 14, с. 254; 6,
с. 148; 16, с. 11; 8, с. 10; 1, с. 29; 19, с. 47; 5, с. 63; 8, с.8; 7, с. 40].

Економіст Тлумачення 

І. Бланк 

Накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у формі 
грошових засобів і реальних капітальних товарів, що притягується його 
власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор 
виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в 
економічній системі базується на ринкових принципах і пов'язане з 
факторами часу, ризику та ліквідності 

Є. Брігхем Капітал – необхідний фактор виробництва і, як будь-який інший фактор, 
він має вартість 

В. Родіонова 

Капітал підприємства – це грошові доходи і надходження, які 
перебувають у розпорядженні суб'єкта господарювання і призначені для 
виконання фінансових зобов'язань, здійснення затрат із розширеного 
відтворення економічного стимулювання працівників 

О. Біла 
Капітал підприємства – сукупні грошові ресурси, що використовуються 
на підприємстві. Або це авансований у господарську діяльність капітал 
власний, позичений і залучений у сукупності 

В. Кудряшов 
Капітал підприємства – це вартість матеріальних цінностей, фінансових 
вкладень і грошових коштів, необхідних для забезпечення господарської 
діяльності підприємства 

В. Шелудько 

Сума власного та боргового капіталу, і визначається він тією частиною 
фінансових ресурсів, яка спеціально сформована й призначена для 
використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання 
прибутку 

Є. Рясних Частина фінансових ресурсів, це вартість, яка дає додаткову вартість 

О. Мочерний 
Виробниче відношення, за якого знаряддя праці, певні матеріальні блага, 
мінові вартості є засобом експлуатації, привласнення частини чужої 
неоплаченої праці 

М. Дороніна 

Штучно створене знаряддя працюючого людства, завдяки чому воно 
(людство) підкоряє та перетворює елементи природи для задоволення 
своїх поточних потреб та розширеного відтворення передумов для 
задоволення майбутніх. Капітал – це частина наявного багатства і 
водночас джерело багатства майбутнього

В. Опарін Фінансові ресурси (капітал) – це сума коштів, спрямованих в основні 
засоби та обігові кошти підприємства 

О. Бандурка Капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, пущені в 
обіг, і доходи, що вони приносять від цього обігу 

Г. Савицька 
Кошти, вкладені в суб’єкт господарювання для початку або 
продовження господарської діяльності з метою одержання прибутку 
(доходу) 

В. Гриньова, 
В. Коюда 

Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток виробничого 
процесу (купівля сировини, товарів та інших предметів праці, робочої 
сили, інших елементів виробництва), є капіталом у його грошовій формі

Л. Коваленко, 
Л. Ремньова 

Фінансовий капітал – це фінансові кошти підприємства, відбиті в пасиві 
його бухгалтерського балансу. При цьому фінансовий капітал 
підрозділяється на власний, тобто сформований за рахунок власних 
джерел фінансових ресурсів, і позиковий, формування якого 
здійснюється за рахунок позикових фінансових джерел 

А. Ковальова, 
М. Лапуста, 
Л. Скамай 

Частина фінансових ресурсів, задіяних фірмою в оборот, і доходи, що 
вони приносять від цього обороту, мають назву капітал, що виступає як 
перетворена форма фінансових ресурсів. Іншими словами, капітал – це 
значна частина фінансових ресурсів, яка авансується та інвестується у 
виробництво з метою одержання прибутку 
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Узагальнюючи наведені підходи,
вважаємо, що капітал — це сукуп�
ність ресурсів, наявних у розпо�
рядженні товаровиробника, які мо�
жуть бути використані для створен�
ня нової вартості та отримання еко�
номічної вигоди. Виходячи з цього, у
складі капіталу підприємства можна
виокремити:

— засоби праці, здатні створювати
нову вартість та приносити прибуток;

— фінансові ресурси, які можуть
бути направлені на процес створення
нової вартості або вкладені з метою
отримання прибутку;

— земля та природні ресурси, на�
явні у розпорядженні або користу�
ванні товаровиробника;

— інтелектуальна власність та
нові знання;

— фінансові активи, які прино�
сять прибуток.

Зважаючи на різноманіття дже�
рел формування капіталу, його мож�
на вважати носієм ризику, який впли�
ває на ліквідність суб'єкта господарю�
вання та його фінансову неза�
лежність. Однак така властивість ка�
піталу робить є стимулом до його
ефективнішого використання.

Виходячи із сутності та характе�
ристик капіталу можна визначити наступні його функції
(табл. 4).

На сучасному етапі розвитку економіки капітал
виконує не тільки виробничу функцію, йому нале�
жить одна з провідних ролей в інвестиційному про�
цесі, формуванні доходів і багатства власників
тощо. Сфера функціонування капіталу значно роз�
ширилася, що відповідним чином і змінило його
роль.

ВИСНОВКИ
Таким чином, еволюція тлумачення сутності кап�

італу підприємства змінювалася разом із еволюцією
виробничих відносин та зміною характеру товарно�
грошових відносин. Зростання глибини значимості
сутності капіталу сприяло і розширенню спектра його
функцій. Зважаючи на роль капіталу у процесі жит�
тєдіяльності будь�якого економічного суб'єкта, на
сьогоднішній день його можна вважати однією з го�
лових конкурентних переваг товаровиробника. Пер�
спективою подальших досліджень є визначення місця
капіталу у системі конкурентних переваг товарови�
робника.
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Ключові ознаки капіталу 

Об’єкт 
управління 

Накопичена 
вартість 

Виробничий 
ресурс 

Інвестиційний 
ресурс 

Джерело 
доходу 

Об’єкт купівлі-продажу 

Рис. 1. Характерні ознаки капіталу

Таблиця 4. Функції капіталу

Джерело: складено автором.

Функції Сутність 
Виробнича Поєднує усі фактори виробництва у виробничий процес 

Дохідна Є джерелом формування доходу, може виступати ізольовано від 
виробничого фактора у формі інвестованого капіталу 

Формування добробуту 
власника 

Забезпечує необхідний рівень добробуту власника у поточному і 
наступному періодах 

Інвестиційна Перетворює частину багатства або заощаджень у джерело створення 
нової вартості або прибутку 

Формування ринкової 
вартості підприємства 

Ефективність використання капіталу впливає на ринкову репутацію 
підприємства та його вартість, у тому числі через зростання ринкової 
вартості акцій 
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ВСТУП
Товарообіг є одним із важливих показників соціаль�

но�економічного розвитку країни, який характеризує
заключний етап руху товарів до безпосередніх спожи�
вачів. Саме через товарообіг відбувається зміна форм
вартості споживчих товарів, створеної в процесі вироб�
ництва. Традиційно товарообіг досліджується переваж�
но на мікрорівні як основний показник діяльності тор�
гівельних підприємств.

Однак, на сьогоднішній день дослідження товаро�
обігу та факторів, які на нього впливають, має відбува�
тися і на макрорівні, оскільки оптимальна структура то�
варообігу держави є одним з головних чинників конку�
рентоспроможності її економіки.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Товарообіг на мікрорівні досліджується у працях

В. Блонської, В. Копійки, В. Лісіци, А.Мазаракі, Л. Оме�
лянович, К. Феофанова, Т. Шинкаренко та ін. Дослі�
дження товарообігу на макро� і мікрорівнях має свої
особливості, які зумовлені характерними рисами това�
рообігу на різних рівнях, а також відмінними чинника�
ми, які впливають на обсяги, структуру та інтенсивність
товарообігу. Тому метою нашої статті є уточнення сут�
ності товарообігу країни, класифікація його видів та
виявлення чинників, які на нього впливають.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні дослідники у своїх працях трактують

товарообіг на мікрорівні як продаж товарів масового
споживання та надання платних торговельних послуг
населенню для задоволення особистих потреб в обмін
на його грошові доходи, або іншим підприємствам — для
подальшої переробки чи продажу за
певний період часу [10, с. 93]. Това�
рообіг становить підгрунтя розра�
хунків цілої низки показників — це й
обсяг товарної маси, і величина тор�
говельного підприємства; фінансовий
результат торговельної діяльності, й
обсяг витрат покупців на придбання
товарів тощо. Окрім того, показники
продажу окремих товарних груп ви�
користовують під час розрахунків
структури товарного ринку, індексів
цін тощо.

Товарообіг на макрорівні є шир�
шим поняттям, що враховує не тільки
кількісні характеристики обсягів про�
даних товарів, але і часові характери�
стики руху товарів. Узагальнені виз�
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ТОВАРООБІГ КРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ НА

НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

О. А. Сотніченко,
старший викладач,  Національний університет ДПС України

У статті визначено сутність товарообігу та розроблено класифікацію його видів. Визначено ключові

фактори, які впливають на кожен вид товарообігу.

In the article essence of turnover is certain and classification of his kinds is worked out. Key factors which

influence on every type of turnover are certain.

начення товарообігу, які можуть бути застосовані як до
мікро�, так і до макрорівня, дають економічні словники
(табл. 1).

На наш погляд, найточнішим є визначення товаро�
обігу, яке дає Оксфордський економічний словник (у
таблиці воно останнє). Таке тлумачення товарообігу
враховує і кількісні, і якісні характеристики, а також па�
раметри часу, де важливим є акцент на тому, що врахо�
вувати необхідно обсяги продажу товарів і послуг всіма
організаціями, що дає можливість отримати найбільш
повну картину руху товарів. Окрім того, таке тлумачен�
ня є універсальним, оскільки товарообіг може бути при�
в'язаний до певного ринку. Виходячи із наведених виз�
начень, до дослідження товарообігу можна виділити
кілька підходів (рис. 1).

Як видно з рис. 1, залежно від того, який підхід ви�
користовувати при дослідженні товарообігу, будуть
змінюватися ключові параметри, які характеризують
різні сторони товарообігу. Ключові параметри зміню�
ються під впливом як об'єктивних чинників, так і завдя�
ки застосуванню державних регуляторних інструментів,
а у випадку зовнішньоторговельного обігу — і під впли�
вом митно�тарифного регулювання країн�партнерів.
Окрім того, у регулюванні зовнішньоторговельного то�
варообігу велике значення має політична компонента,
а також участь країни у міжнародних торгових угодах,
торгових організаціях та митно�тарифних союзах.
Участь у митно�тарифних союзах та торгових органі�
заціях вносить суттєві обмеження у регулювання зов�
нішнього товарообігу, що, відповідним чином, позна�
чається і на внутрішньому товарообігі.

Перш ніж перейти до розгляду чинників, які впли�
вають на товарообіг країни, з'ясуємо основні види то�

Таблиця 1. Тлумачення сутності терміну товарообіг

Джерело: [4—7, 10, 13—15].
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Обсяг продажу товарів та надання послуг у грошовому вираженні за певний період часу
Процес обігу товарів 
Економічний показник, який відображає сукупну вартість продаж засобів виробництва і 
предметів споживання 
Стадія обігу товарів 
Стадія процесу відтворення, яка охоплює рух товарів від сфери виробництва до сфери 
споживання 
Вартість продажу засобів виробництва і предметів споживання, характеризує якісні і 
кількісні сторони економічної діяльності у сфері товарного обігу 
Рух товарів пов’язаний з їхнім обміном на гроші й переходом від виробництва до 
споживання 
Економічний показник, що показує сукупну вартість продаж товарів і послуг за певний 
час 
Вартість загальних продажів товарів і послуг будь-якими організаціями протягом 
досліджуваного періоду або загальна вартість трансакцій на визначеному ринку 
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варообігу. Визначення видів товарообігу є важливим як
з позиції класифікації чинників, які на нього впливають,
так і з позиції вибору регуляторних інструментів.

Економічні словники та посібники із зовнішньоеко�
номічної діяльності найчастіше виділяють наступні види
товарообігу (табл. 2).

Аналіз літературних джерел засвідчив, що основний
акцент робиться на поділі товарообігу на оптовий і роз�
дрібний, таке звуження сфери дослідження призвело до
відсутності розгорнутої класифікації товарообігу, яка
дозволила б не тільки систематизувати види товарообі�
гу, але і чинники, які на нього впливають, що, у свою
чергу, дозволило б здійснити оптимальний вибір інстру�
ментів регулювання як внутрішнього, так і зовнішнього
товарообігу. Нами пропонується наступна класифіка�
ція видів товарообігу (табл. 3).

Також можна розглядати товарообіг у розрізі видів
економічної діяльності, такі дослідження мають сенс у
випадку, якщо існує необхідність стимулювання вироб�
ництва і реалізації певного виду товарів.

Значна роль у формуванні економічного потенціа�
лу держави, забезпеченні ефективного функціонуван�
ня системи обігу споживчих товарів відведена сфері
внутрішньої торгівлі як важливій складовій внутрішнь�
ого ринку. Внутрішня торгівля характеризується наяв�
ністю домінуючої частки приватного капіталу, сталою
позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообі�
гу, збільшенням чисельності приватних підприємців [8].

За останні роки в Україні відбулися позитивні зміни

в розвитку матеріально�технічної бази
торгівлі: упроваджуються сучасні тор�
говельні технології, створюються
роздрібні торговельні підприємства,
які за рівнем культури обслуговуван�
ня покупців відповідають вимогам
європейських стандартів, а також
вітчизняні торговельні мережі, що
здійснюють торгівлю під однією тор�
говельною маркою, дотримуються
єдиної стратегії діяльності, мають єди�
ний центр управління, координації та
контролю, власний розподільний
склад [11, с. 15 — 18].

Незадовільне функціонування
торгівлі підриває принципи соціальної
справедливості, матеріальної захище�
ності населення, порушуючи процес
розподілу. Розвиток внутрішньої
торгівлі, в першу чергу товарами
вітчизняного виробництва, є визна�
чальним напрямом політики економі�
чного зростання України [8]. Окрім
того, незадовільна структура внутріш�
ньої торгівлі негативно впливає на по�
казники регіонального товарообігу, а
також може сприяти збільшенню

імпортозалежності економіки країни.
В умовах загострення фінансової кризи для насе�

лення стало проблемою необгрунтоване зростання цін
на споживчому ринку, в тому числі на соціально зна�
чущі продовольчі товари. Розв'язання зазначеної про�
блеми потребувало комплексного підходу із застосуван�
ням як методів державного цінового регулювання (зок�
рема, декларування зміни оптово�відпускних цін на про�
довольчі товари), так і ринкових механізмів (наприклад,
товарних інтервенцій) [9, с. 84 — 85].

В Україні останнім часом спостерігаються деякі небез�
печні симптоми внутрішньої торгівлі. Тут мається на увазі
процес накопичення взаємного "невдоволення" між суб�
'єктами, які здійснюють торгову діяльність, і державними
органами. Перші — невдоволені тенденцією до суворішо�
го обліку торгової діяльності (наприклад, пропозицією
встановлювати на ринках касові апарати). Державні орга�
ни, зокрема податкова адміністрація, не можуть знайти ре�
альних засобів для забезпечення податкової дисципліни,
оскільки багато продавців взагалі не сплачують податків
або сплачують не в повному обсязі, приховуючи дійсний
товарообіг. Тому такі спірні питання необхідно вирішува�
ти шляхом законодавчого вдосконалення [8].

Значимість для країни зовнішнього товарообігу виз�
начається такими параметрами:

— вплив на стан платіжного балансу, що, у свою чер�
гу, впливає на фінансову рівновагу країни;

— вплив на поведінку вітчизняного товаровиробни�
ка, який може сприяти збільшенню або зменшенню

імпортозалежності країни;
— вплив на конкурентоспроможність еко�

номіки країни, її міжнародний діловий імідж.
Три ключові параметри змінюються під

впливом багатьох факторів, які генеруються
як зовнішнім, так і внутрішнім середовищем,
визначаються географічним положенням
країни, її природо�кліматичними умовами,
політичною позицією, економічною політи�
кою (як зовнішньою, так і внутрішньою). Роз�
робляючи стратегію регулювання зовнішньо�
го обігу, варто пам'ятати про те, що часовий
лаг між прийнятим рішенням та втраченими
позиціями є набагато меншим, порівняно з ча�
совим лагом відновлення таких позицій. Дом�
інуючі фактори, які впливаю на зовнішній,
внутрішній та регіональний товарообіг, відоб�
ражені у табл. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТОВАРООБІГ 

Обсяг продажу 
товарів 

Процес обігу  
(руху) товарів 

Обсяг трансакцій 
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проданих 
товарів 
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реалізації 

Товарна 
структура 
реалізації 

Географічна 
структура 

Швидкість 
обігу 

Тривалість 
обігу 

Обсяг 
трансакцій 
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ристики 

відтвореної 
продукції 

Рис. 1. Підходи до дослідження товарообігу та їх ключові параметри

Таблиця 2. Види товарообігу

Джерело: складено автором за [4—7, 10, 13—15].

Вид товарообігу Економічна сутність

Валовий товарообіг  
(Gross trade turnover) 

У економічній статистиці – фінансовий показник всіх 
продажів у сфері товарного обігу, дорівнює сумі оптового 
і роздрібного товарообігу 

Зовнішньоторговельний 
обіг 
(Foreign trade turnover ) 

Обіг зовнішньої торгівлі. Сума експорту та імпорту 
країни або групи країн за певний проміжок часу (місяць, 
квартал, рік). 

Оптовий товарообіг Обіг оптової торгівлі, сума продажів товарів 
підприємствами оптової торгівлі 

Роздрібний товарообіг 
Обіг роздрібної торгівлі, сукупність роздрібних продажів 
товарів і послуг товарного характеру населенню, які 
придбають їх в обмін на свої грошові доходи 

Транзитний товарообіг 

Обсяг товарів, які продані не кінцевому споживачу, або 
здійснюють переміщення через митну територію країни 
для продажу їх на митній території іншої країни. Обсяг 
товарів, які реалізовані без попереднього складування. 
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Важливе значення для кра�
їни має динаміка оптового та
роздрібного товарообігу. Оп�
товий товарообіг являє собою
форму товарних зв'язків між
підприємствами. Його основна
функція полягає у постачанні
роздрібної мережі товарами з
найменшими витратами часу і
праці.

Останнім часом нерівном�
ірне розміщення виробництва
споживчих товарів, неспро�
можність роздрібних торго�
вельних підприємств устано�
вити тривалі господарські
зв'язки з виробниками та по�
стачальниками продукції при�
звели до значного зменшення
оптового товарообігу [3]. З
точки зору впливу на економі�
чний розвиток це є негативним
чинником, оскільки відбу�
вається звуження пропозиції,
яке при збільшенні попиту
призведе до автоматичного її
заміщення імпортними товара�
ми, придбаними шляхом пря�
мих продажів або через мере�
жу Інтернет.

Як економічна категорія
товарообіг характеризується
наявністю одночасно двох оз�
нак товару як об'єкта продажу
та продажу як форми руху то�
вару від виробника до спожи�
вача. Роздрібний товарообіг
можна розглядати з двох позицій:

— по�перше, як результат діяльності підприємства
торгівлі, його економічний ефект;

— по�друге (у соціально�економічному аспекті), як
показник товарного постачання населення, один з по�
казників рівня життя (за класифікацією ООН роздріб�
ний товарообіг відноситься до показників, які харак�
теризують рівень життя).

Значення товарообігу необхідно розглядати на рівні
держави та на рівні конкретного торговельного підприє�
мства (табл. 5).

Як видно з таблиці, роздрібний
товарообіг має велике значення, тому
його регулювання вимагає виважених
кроків і має бути направлене на досяг�
нення максимального ефекту як для
держави, так і для споживача. Клю�
чові фактори, які впливають на опто�
вий і роздрібний товарообіг, відобра�
жено у табл. 6.

Оцінка функціонування роздріб�
ної та оптової торговельної мережі,
а також ресторанного господарства
в Україні дає змогу засвідчити знач�
но вищий рівень розвитку першої,
хоча характер їх розвитку має спільну
тенденцію до вузлової територіаль�
ної акумуляції у великих містах і про�
мислово розвинених регіонах, що
свідчить про недостатній рівень вико�
нання вітчизняною сферою товарно�
го обігу регулюючої функції. Така
ситуація є характерною тенденцією
для країн з трансформаційними еко�
номіками і відображує недостатнє ви�
конання роздрібною торгівлею
функції повного забезпечення пла�

тоспроможного попиту споживачів, а оптовою торгів�
лею — сприяння активізації випуску та реалізації на
внутрішньому споживчому ринку товарів вітчизняного
виробництва і синхронізації функціонування сфер ви�
робництва і товарного обігу. Функціонування ресторан�
ного господарства в Україні характеризується посту�
повим зменшенням його соціально значимих секторів,
збільшенням кількості суб'єктів господарювання і на�
рощуванням обсягів діяльності. Це свідчить про висо�
кий рівень тінізації галузі і формування структурних

Вид 
товарообігу Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

Регіональний 

Платоспроможність покупців Доступність імпортних товарів 
Розвиненість інфраструктури Престижність іноземних брендів 
Реклама Якість імпортних товарів 
Структура товарного виробництва Зв’язки між товаровиробниками і 

торговцями Інфляція 

Внутрішній 

Платоспроможність покупців Доступність імпортних товарів 
Реклама Тарифне регулювання імпорту 

Структура товарного виробництва Співвідношення якості імпортних та 
вітчизняних товарів 

Інфляція Престижність іноземних брендів 
Регулювання цін на соціально значимі 
товари Залежність від імпортних ресурсів 

Податкове регулювання 

Зовнішній 

Якість вітчизняних товарів  Платоспроможність іноземних 
покупців 

Конкурентоспроможність вітчизняних 
товарів по ціні Залежність від імпортних ресурсів 

Платоспроможність вітчизняних 
покупців Митно-тарифні обмеження 

Реклама Членство у міжнародних торгових 
організаціях, митних союзах тощо 

Податкове регулювання 

Таблиця 4. Домінуючі фактори, які впливають на зовнішній, внутрішній і
регіональний товарообіг

Джерело: складено автором.

Таблиця 3. Класифікація товарообігу

Джерело: складено автором за даними [10, с. 96, 4—7].

Класифікаційна ознака Вид Сутність 

По відношенню до 
географічного 
спрямування реалізації 
товарів 

Обіг внутрішньої 
торгівлі 

Загальний обсяг товарів і послуг товарного 
характеру, реалізований на внутрішньому ринку 
країни 

Обіг зовнішньої 
торгівлі Загальний обсяг експорту та імпорту 

Регіональний 
товарообіг 

Загальний обсяг товарів і послуг товарного 
характеру, реалізований на регіональному ринку 
всередині країни 

У залежності від 
характеристики покупця 

Оптовий 

Обсяг перепродажу (продаж без перероблення) 
підприємствами від свого імені нових або вживаних 
товарів без будь-яких змін (крім звичайних для 
торгівлі операцій) роздрібним торговцям, 
підприємствам та організаціям або іншим 
оптовикам (крім населення) для їх використання або 
наступного продажу як в Україні, так і на експорт 

Роздрібний 

Роздрібний товарообіг підприємств (юридичних 
осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної 
торгівлі, а також розрахункові обсяги продажу 
товарів на ринках та фізичними особами-
підприємцями (на основі даних одноразового 
суцільного обстеження мережі роздрібної торгівлі 

Обіг ресторанного 
господарства 

Обсяг реалізованих товарів та послуг у ресторанній 
мережі 

У залежності від форми 
просування товарів 

Складський Обсяг реалізованих товарів, які раніше зберігалися 
на складах 

Транзитний Обсяг реалізованих товарів без попереднього 
зберігання на складах 

У залежності від типу 
товарів 

Товарообіг засобів 
виробництва 

Загальний обсяг реалізованих засобів виробництва, 
включаючи експорт 

Товарообіг предметів 
праці 

Загальний обсяг реалізованих предметів праці, 
включаючи експорт 

Товарообіг товарів 
народного споживання 

Загальний обсяг реалізованих товарів народного 
споживання, включаючи експорт 

Продукція сільського 
господарства 

Загальний обсяг реалізованої продукції сільського 
господарства, включаючи експорт 
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зрушень регресивного характеру. Рівень розвитку
зовнішньої торгівлі України визначається як недо�
статній для забезпечення гармонійного розвитку
сфери товарного обігу в країні в цілому. Це пояс�
нюється недостатнім рівнем використання геоеко�
номічного розташування країни, необгрунтованою,
з суто економічної точки зору, втратою ринків збу�
ту та недостатньою інтеграцією в світову систему
торговельних відносин. Істотною причиною тако�
го становища є першочерговість політичних інте�
ресів у налагодженні зовнішньоторговельних
зв'язків з країнами світу [2, c. 10—11; 7, с. 237].

Ключовими факторами, які впливають на по�
казники складського і транзитного товарообігу, є
наявність складських площ, вартість зберігання на
них товарних запасів, а також
швидкість обігу товарних запасів. Чим
дорожчим є складське зберігання,
тим більшими будуть обсяги транзит�
ного товарообігу. Недоліками зрос�
тання транзитного товарообігу є його
обмеженість, оскільки стабільно про�
давати великі обсяги товарів пос�
тійним покупцям без наявності склад�
ських площ досить складно.

Товарообіг за типом товарів є
найбільш складним з точки зору виз�
начення ключових чинників та вибору
інструментів регулювання. Склад�
ність визначення ключових чинників
зумовлена переплетенням та взаємо�
залежністю внутрішніх і зовнішніх
чинників, що ускладнює прогнозуван�
ня зміни товарообігу при застосу�
ванні регулюючих важелів по відно�
шенню до одного з них.

ВИСНОВКИ
Таким чином, товарообіг країни

— це вартість загальних продажів то�
варів і послуг будь�якими організаціями протягом дос�
ліджуваного періоду або загальна вартість трансакцій
на визначеному ринку. Запропонована нами розгорну�
та класифікація видів товарообігу та факторів, які на
нього впливають, дає можливість обрати найбільш
ефективні інструменти для регулювання товарообігу.
Перспективою подальших досліджень визначено вияв�
лення факторів, які впливають на товарообіг за типом
товарів.
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Вид товарообігу Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

Товарообіг ресторанного 
господарства 

Маркетингова і цінова політика Наявність платоспроможного 
попиту 

Розвиненість ресторанної 
мережі 

Податкове регулювання 
діяльності ресторанного бізнесу 

Роздрібний товарообіг 

Товарний профіль Податкове регулювання
Стратегія діяльності на 
товарному ринку

Наявність платоспроможного 
попиту 

Інфраструктура Інфляція 
Цінова і маркетингова політика Сегментація ринку 
Наявність торговельних площ Споживче кредитування 

Оптовий товарообіг 

Наявність складських 
приміщень Податкове регулювання 

Вартість зберігання товарів Наявність платоспроможного 
попиту 

Маркетингова і цінова політика Розвиненість великих 
рітейловських мереж 

Договірна і платіжна дисципліна Розвиненість платіжних систем 

Запасомісткість товарообігу 
Споживче кредитування 
Доступність овердрафтів та 
контокорентів 

Таблиця 6. Ключові фактори, які впливають на оптовий і роздрібний
товарообіг

Джерело: побудовано автором за [1, 10].

Таблиця 5. Значення роздрібного товарообігу

Джерело: [12, с. 63].

Для економіки країни Для економіки організації 
Один з найважливіших показників, 
який характеризує рівень життя 
населення 

Основний показник, який характеризує 
масштаби і обсяги торговельної 
діяльності 

Відображає основні промоції між 
виробництвом і споживанням 

Пов’язаний з усіма іншими показниками 
торговельної діяльності: потреб у 
складських і торгових приміщеннях, 
кадрах, основному і обіговому капіталі, 
доходами. Витратами, прибутком, 
рентабельністю 

Розвиток роздрібного товарообігу є 
необхідною умовою розвитку 
економіки країни 

Показник, який впливає на кінцеві 
результати торгової діяльності 
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 ВСТУП
Структурно�інноваційна політика України упро�

довж останнього десятиріччя, на жаль, не дозволила
відтворити науково�технологічний та інноваційний по�
тенціал відповідно до вимог прогресивного розвитку
світової економіки. Існуючі тенденції свідчать про на�
явність певних загроз економічній безпеці України, ос�
кільки машинобудування є структуроутворювальною

УДК 658.012.34:330.1

О. О. Бичков ,
аспірант, Національний технічний університет "КПІ"

СОЦІАЛЬНО?ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО

РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті представлено результати проведених досліджень та узагальнено економічні, екологічні та

соціальні проблеми стійкого розвитку машинобудівних підприємств та галузі в цілому. На основі прове?

дених досліджень узагальнено чинники, що впливають на стійкий розвиток машинобудівних.

The paper presents results of research and generalized economic problems of sustainable development of

machine?building enterprises and industry. On the basis of the studies summarized factors affecting the

sustainability of engineering.

Ключові слова: сталий розвиток, стійкий розвиток підприємства, економічні проблеми, технологічне
оновлення виробництва, інноваційна активність підприємства, економічна криза.

основою гармонізації національної економіки. При цьо�
му особливої актуальності набувають питання удоско�
налення управління розвитком машинобудівних
підприємств у контексті сталого розвитку економіки,
аналізу та оцінки впливу соціально�економічних та еко�
логічних чинників на стан стійкого розвитку підпри�
ємств, прогнозування зміни стійкого стану розвитку
підприємств з урахуванням соціально�економічних об�
межень.

Здійснюючи грунтовний аналіз досліджень вітчиз�
няних та зарубіжних вчених з проблематики управлін�
ня розвитком промислових підприємств у контексті ста�
лого розвитку економіки, зазначимо, що малодослідже�
ними залишаються проблеми, які унеможливлюють або
гальмують забезпечення стійкого розвитку машинобу�
дівних підприємств. Значний внесок у дослідження про�
блематики управління розвитком промислових
підприємств зробили вітчизняні вчені [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Зважаючи на це, виникає об'єктивна необхідність у
дослідженні проблем управління стійким розвитком
підприємств в умовах дії соціально�економічних чин�
ників, пошуку соціально�економічних важелів забезпе�
чення стійкого розвитку підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета дослідження — проаналізувати результати

проведеного анкетування керівників різних рівнів уп�
равління та виявити проблеми, що перешкоджають
стійкому розвитку машинобудівних підприємств, та
сформувати на цій основі методичні підходи до їх ви�
рішення.

Низькі темпи 
технологічного 
оновлення 
виробництв 

25%
Зниження рівня 
завантаження 
виробничих 
потужностей

9%

Мала кількість 
замовлень

3%
Проблеми 

законодавчого 
регулювання

6%

Зростання цін на 
сировину та 
комплектуючі

9%

Висока конкуренція
3%

Низький рівень 
впровадження 

високотехнологічни
х інновацій

22%

Неефективна 
структура 

інвестиційних 
джерел 

11%

Проблеми у 
розрахунках із 
замовниками

6%

Економічна криза
6%

Рис. 1. Економічні проблеми стійкого розвитку
машинобудівних підприємств з погляду керівників вищого

рівня управління
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РЕЗУЛЬТАТИ
Розробка заходів із забезпечення

сталого розвитку машинобудівних
підприємств має здійснюватися в кон�
тексті концепції сталого розвитку
економіки, яка є домінуючою в роз�
витку людської цивілізації у ХХІ ст.,
відповідно до стратегічного напряму
забезпечення матеріального, соціаль�
ного і духовного прогресу суспільства
[8].

Однією з передумов успішного
виведення економіки на траєкторію
сталого зростання є випереджаючий
розвиток машинобудівного комплек�
су як основи високотехнологічного
оновлення інших галузей виробницт�
ва. У машинобудуванні зосереджено
20 % основних засобів промисловості
та виробництво інноваційної про�
дукції з високим рівнем доданої вар�
тості [9].

З метою комплексного аналізу
економічних проблем стійкого розвитку безпосередньо
на мікрорівні нами були проведені дослідження на базі
27 машинобудівних підприємств, розташованих у
Київській, Житомирській, Донецькій, Дніпропет�
ровській областях України. У про�
цесі досліджень поряд із аналізом
фінансово�економічного стану
підприємств за 2007—2011 рр. були
здійснені опитування 126 осіб керів�
ного складу, що обіймають уп�
равлінські посади на вищих, середніх
та нижчих ланках управління. За ре�
зультатами анкетування угруповано
та систематизовано низку економі�
чних проблем, що визначили керів�
ники різних рівнів управління.

На основі розподілу представле�
них відповідей керівників за рівнями
управління проаналізуємо зна�
чущість економічних проблеми, які
виділили керівники вищого рівня уп�
равління (рис. 1).

До найважливіших економічних
проблем управлінці вищого рівня
віднесли низькі темпи технологічно�
го оновлення виробництв (25,7 %
осіб), а також низький рівень впро�
вадження високотехнологічних
інновацій (22,9 % осіб). Поряд із цим,
варто звернути увагу на неефектив�
ну структуру інвестиційних джерел
(11,4 %), зростання цін на сировину
та комплектуючі (8,6 %), проблеми у
розрахунках із замовниками (5,7 %),
проблеми законодавчого регулюван�
ня(5,65 %) та ін.

Порівнявши відповіді керівників
вищого рівня управління з відповідя�
ми управлінців середнього та нижчо�
го рівнів, варто зазначити, що керів�
ники нижчого рівня управління
особливу увагу звертають на змен�
шення кількості замовлень (25,8 %
проти 7 % осіб середнього рівня уп�
равління), а також зростання цін на
сировину та комплектуючі (16,1 %
проти 8 % осіб середнього рівня уп�
равління). Це можна пояснити спе�
цифікою діяльності керівників ниж�
чих рівнів управління, більша части�

на з яких саме займається пошуком ділових партнерів
та розвитком певних взаємовідносин з колом зацікав�
лених осіб.

Поряд із цим, відмітимо, що керівники середнього

Рис. 2. Напрями подолання економічних труднощів в діяльності
машинобудівних підприємств [розраховано автором за результатами

анкетування керівників різних рівнів управління]
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1 - Залучення інвестицій. 
2 - Підвищення конкурентоспроможності продукції. 
3 - Забезпечення збалансованості структури виробництва. 
4 - Впровадження високотехнологічних інновацій. 
5 - Впровадження інтегрованих систем менеджменту 
якості 

6 - Стабільність зовнішнього середовища. 
7 - Розширення ринків збуту. 
8 - Розробка ефективного стратегічного плану розвитку.
9 - Сприятлива політика держави. 
10 - Налагодження зв’язків з постачальниками та 
покупцями 

Таблиця 1. Економічні проблеми стійкого розвитку машинобудівних
підприємств та галузі в цілому

Зміст проблеми Соціально-економічні наслідки 
Низький ступінь використання та розвитку 
науково-технічного та виробничого 
потенціалу  машинобудівного комплексу. 

Низький рівень 
конкурентоспроможності продукції на 
внутрішнього ринку, що унеможливлює 
збільшення долі цього сегмента на 
зовнішніх ринках. 

Низька інноваційна активність у  
виготовленні технологічного обладнання 
для модернізації базових галузей 
промисловості – енергоблоків теплових 
електростанцій, котельного та 
когенераційного обладнання, теплових 
насосів, котлів та двигунів, що працюють на 
біопаливі. 

Незадоволення потреб міжгалузевої 
кооперації, що не дає можливості 
відповідати сучасним нормам та 
стандартам  у сфері виробництва  
шахтного устаткування, ресурсо- та 
енергозбереження, екологізації, 
автоматизації та підвищення 
ефективності виробництв металургійної 
і хімічної промисловості. 

Низька інноваційна активність щодо 
формування та розвитку машинобудівної 
підгалузі по виробництву складної побутової 
техніки. 

Перевищення обсягів імпорту над 
обсягами експорту. Низький рівень 
конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції на внутрішнього ринку. 

П
ро
бл
ем
и 
га
лу
зі

 

Інноваційно-інвестиційна обмеженість 
забезпечення повного циклу проектування 
та будівництва нових типів суден світового 
рівня на базі модернізованих виробничих 
потужностей. 

Однобічність розвитку виробництва з 
орієнтацією на сировинні галузі,  а 
саме: на металургію, нафтохімію, 
послуги з транспортування нафти та 
газу. Нерозвиненість внутрішнього 
ринку.  

Низькі темпи технологічного оновлення 
виробництва 

Збільшення рівня зношеності основних 
фондів  

Зниження рівня завантаження виробничих 
потужностей 

Зростання незбалансованості 
виробничої структури  

Мала кількість замовлень Зростання безробіття  
Зростання цін на сировину та комплектуючі Збільшення собівартості продукції  
Висока конкуренція Зростання залежності підприємств від 

вимог зовнішніх ринків  
Низький рівень впровадження 
високотехнологічних інновацій 

Низький рівень конкурентоспроможності 
продукції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках  

Неефективна структура інвестиційних 
джерел  

Низька ефективність системи якісного 
відтворення виробничого потенціалу 
підприємств   

П
ро
бл
ем
и 
пі
дп
ри
єм
ст
в 

Проблеми у розрахунках із замовниками Втрата постійних клієнтів та ринків 
збуту продукції  
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рівня управління звернули увагу на такі важливі еко�
номічні труднощі, пов'язані з різким уповільненням
темпів технологічного оновлення виробництв (25 %),
низькою інноваційною активністю підприємств (20 %),
посиленням економічної кризи (12 %), загостренням
проблем у розрахунках із замовниками (10 %) та ін.

Отже, виявлені економічні проблеми сталого роз�
витку машинобудівних підприємств здебільшого зумов�
лені посиленням кризових явищ в економіці країни, не�
врівноваженою політикою уряду, несприятливістю
впливу загальносвітових економічних тенденцій, що
певним чином загострює питання забезпечення фінан�
сово�економічної безпеки машинобудівного комплек�
су в цілому.

Незважаючи на чисельні наукові праці вітчизняних
вчених, в яких визначаються можливі шляхи покращен�
ня загальної соціально�економічної ситуації в галузі та
виведення її на траєкторію сталого зростання [10; 5; 6;
11], відзначимо, що заходи, які пропонуються науковця�
ми, на жаль, не розглядаються державними органами
влади як такі, що можуть позитивно вплинути на по�
ліпшення ключових показників діяльності галузі.

Сформовані в результаті проведених нами дослі�

джень пріоритетні напрями подо�
лання економічних труднощів у
діяльності машинобудівних
підприємств (рис. 2.) відобража�
ють, по�перше, загальні тенденції
розвитку машинобудівної галузі,
а, по�друге, є відповідними оріє�
нтирами не тільки для керівниц�
тва вітчизняних машинобудівних
підприємств, а і для розробників
відповідного нормативно�право�
вого забезпечення.

У результаті проведених дос�
ліджень узагальнимо економічні
проблеми стійкого розвитку ма�
шинобудівних підприємств та га�
лузі в цілому (табл.1).

Серед найважливіших со�
ціальних проблем в діяльності
більшості підприємств,які були
виявлені в процесі дослідження,
є такі: низька ефективність сис�

теми безпеки праці; нерозвинена соціальна інфраструк�
тура; незадовільний рівень відповідальності персоналу
за виконання роботи; низький рівень заробітної плати;
незадоволення першочергових соціальних потреб пра�
цівників у транспортних послугах, спецодязі; неопти�
мальна структура соціального пакета; низький рівень
інвестування у розвиток персоналу; погіршення ділової
репутації підприємства та ін.

Відзначимо, що керівники вищого рівня управління
звернули увагу на погіршення ділової репутації
підприємств, що призвело, на їх думку, до зменшення
частки ринку, втрати довіри з боку ділових партнерів
(22,8 % респондентів); наявності негативної динаміки
зростання незадоволення потреб споживачів (20 % осіб);
незадовільного рівня відповідальності персоналу за ви�
конання роботи (14,3 % осіб) та інших проблем (табл.
2).

Серед керівників середнього рівня управління
більшість вказали на низьку ефективність соціальних
програм і пов'язані з цим проблеми у забезпеченні жит�
ла, відсутності медичного страхування (15 % осіб). По�
ряд із цим, 11,6 % керівників відзначили низький рівень
інвестування у розвиток персоналу; 11,5 % осіб зверну�

ли увагу на нерозвиненість соціальної
інфраструктури; 11 % — на низьку
ефективність системи безпеки праці на
підприємстві.

Щодо керівників середнього рівня
управління, то 19,4 % осіб висловили
свою незадоволеність рівнем заробіт�
ної плати; 16,1 % — відмітили зростан�
ня кількості випадків щодо незадово�
лення соціальних потреб працівників
у спецодязі, якісному харчуванні,
транспортному супроводі.

Графічна інтерпретація значу�
щості соціальних проблем сталого
розвитку наведено на рис. 3.

Отже, значущість певних соціаль�
них проблем, дійсно, варіюється за�
лежно від рівня управління, проте на�
гальними залишаються такі проблеми,
як: нівелювання відтворювальної
функції заробітної плати, зокрема для
керівників нижньої ланки управління;
низька ефективність системи безпеки
праці; недосконала соціальна політи�
ка на підприємствах, що призводить до
виникнення певних соціально�еконо�
мічних конфліктів у колективі, пору�
шення прав працівників на якісне от�
римання соціальних пільг та гарантій

Таблиця 2. Соціальні проблеми забезпечення стійкого розвитку
машинобудівних підприємств*

* у відсотках, виходячи з результатів анкетування управлінського персоналу.

Рівні управління Соціальні проблеми Вищий Середній Нижчий
Нерозвинена соціальна інфраструктура  2,9 11,6 6,4 
Низька ефективність системи  безпеки праці  2,9 11,9 12,9 
Незадовільний рівень відповідальності персоналу за виконання роботи 14,6 5,0 6,4 
Рівень з/п, що не відповідає очікуванням працівників 2,9 10,0 19,4 
Незадоволення першочергових соціальних потреб працівників 
(транспорт, спецодяг та ін.)  - 3,3 16,1 
Неоптимальна структура соц. пакета (проблеми зі забезпеченням житла, 
відсутність мед. страхування) 8,5 15,0 12,9 
Незадовільна корпоративна культура 5,7 8,3 6,4 
Низький рівень інвестування у розвиток персоналу  5,7 11,6 6,4 
Негативна динаміка зростання незадоволення потреб споживачів 20,0 8,3 3,2 
Погіршення ділової репутації підприємства (зменшення частки ринку, 
втрата довіри  ділових партнерів)  22,8 6,7 6,4 
Нестача молодих спеціалістів, кваліфікованих кадрів 14,3 8,3 3,2 
Всього 100 100 100 

Рис. 3. Соціальні проблеми стійкого розвитку машинобудівних підприємств
[розраховано автором за результатами анкетування керівників]

1 - Нерозвинена соціальна інфраструктура. 
2 - Низька ефективність системи  безпеки праці. 
3 - Незадовільний рівень відповідальності персоналу 
за виконання роботи. 
4 - Рівень з/п, що не відповідає очікуванням 
працівників. 
5 - Незадоволення першочергових соціальних потреб 
працівників (транспорт, спецодяг та ін.). 
6 - Неоптимальна структура соц. пакету (проблеми із 
забезпеченням житла, відсутність мед.страхування) 

7 - Незадовільна корпоративна культура. 
8 - Низький рівень інвестування у розвиток 
персоналу. 
9 - Негативна динаміка зростання незадоволення 
потреб споживачів. 
10 - Погіршення ділової репутації підприємства 
(зменшення частки ринку, втрата довіри  ділових 
партнерів). 
11 - Нестача молодих спеціалістів, кваліфікованих 
кадрів 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

101www.economy.in.ua

з боку підприємства. Також варто звернути ува�
гу і на таку вельми важливу соціально�економі�
чну проблему в діяльності підприємств, як по�
гіршення ділової репутації на ринку.

Поряд із виявленими соціальними проблема�
ми звернемо увагу на існування низки важливих
екологічних проблем. Важливим завданням за�
безпечення ефективного функціонування
підприємств в умовах критичного загострення
екологічних проблем є зменшення деструктив�
ного впливу їх виробничої діяльності на навко�
лишнє природне середовище.

Відмітимо, що машинобудівний комплекс за
інтенсивністю впливу на довкілля посідає про�
відне місце в промисловості України. Головни�
ми причинами, що призвели до загрозливого ста�
ну довкілля, є:

— застарілі технології виробництва та об�
ладнання, висока енергомісткість та матеріа�
ломісткість, що перевищують у два�три рази
відповідні показники розвинутих країн;

— високий рівень концентрації промислових
об'єктів;

— несприятлива структура промислового
виробництва з високою концентрацією екологі�
чно небезпечних виробництв;

— відсутність належних природоохоронних
систем (очисних споруд, оборотних систем водозабез�
печення тощо);

— низький рівень експлуатації існуючих природо�
охоронних об'єктів;

— відсутність надійного правового та економічного
механізмів, які стимулювали б розвиток екологічно без�
печних технологій та природоохоронних систем;

— відсутність належного контролю за охороною
довкілля.

У більшості випадків у результаті діяльності ма�
шинобудівних підприємств довкілля забруднюється
солями важких металів, ціанідами, кислотами, токсич�
ними органічними та неорганічними сполуками. Із за�
гальної  кількості стічних вод машинобудівних
підприємств близько 75% складають стічні води, що
вміщують механічні забруднення, у т.ч. олія і нафтоп�
родукти містяться в 20% води, хімічні забруднення
присутні в 5% стоків. У загальному споживанні води
на долю гальванічного виробництва припадає близь�
ко 50 %. З цієї кількості 80% води витрачається на про�
мивання деталей. У гальванічному виробництві тільки
25—50% металу йде на утворення покриття, а інша
кількість виноситься з промивними водами. Стоки від
гальванічних і травильних відділень складають до 50%
загального стоку машинобудівного підприємства.
Стічні води травильних відділень і гальванічних цехів
машинобудівного заводу утворюють рідкі відходи та
неорганічні солі важких металів — хрому, цинку, ніке�
лю, міді та ін., найбільш шкідливі в санітарному відно�
шенні.

Відзначимо, що досвід країн Євросоюзу доводить
необхідність впровадження системи екологічного ме�
неджменту, стратегічної екологічної оцінки та оцінки
впливу проекту на навколишнє середовище, що відпо�
відають вимогам державної стандартизації ДСТУ ISO
14000, але з грунтовною адаптацією до українських ре�
алій.

Основними причинами обмеженого впровадження
системи управління навколишнім середовищем на про�
мислових підприємствах, що регламентується прийня�
тими стандартами ДСТУ ISO 14000, є наступні: від�
сутність у короткотерміновій перспективі прямих вигод
від її запровадження; низький рівень державного сти�
мулювання впровадження систем управління якістю як
важливої складової екологічного розвитку підпри�
ємства.

У табл. 3 представлено екологічні проблеми забез�

печення стійкого розвитку машинобудівних підпри�
ємств.

Як свідчать отримані дані експертного опитування,
керівники вищого рівня управління відмітили значущість
таких екологічних проблем, як: застарілі технології ви�
робництва та обладнання (20,0 %), несприятлива струк�
тура промислового виробництва з високою концентра�
цією екологічно небезпечних виробництв (20,1 %).

Серед керівників середнього рівня управління 25,8
% опитаних відмітили незадовільний стан реалізації еко�
логічних програм у діяльності підприємств; 18,3 % осіб
вказали на низький рівень зацікавленості підприємців у
оптимальному використанні природних ресурсів; 15 %
— відзначили несприятливу структуру промислового
виробництва з високою концентрацією екологічно не�
безпечних виробництв.

Вищевикладене дає можливість узагальнити еко�
номічні, соціальні, екологічні та інституційні проблеми
забезпечення стійкого розвитку машинобудівних
підприємств (табл. 4).

Поряд із виділенням економічних, соціальних та
екологічних проблем стійкого розвитку підприємств
нами визначено низку інституційних проблем, які чинять
значний вплив на забезпечення стійкого розвитку
підприємств. Сукупність формальних та неформальних
інститутів визначає сукупність соціальних та економіч�
них обмежень, у рамках яких функціонує кожне
підприємство. Тому механізм забезпечення стійкого
розвитку підприємств має включати як соціально�еко�
номічні, екологічні важелі, так і формальні та нефор�
мальні інститути.

Окреслені соціально�економічні наслідки поглиб�
лення економічних проблем стійкого розвитку машино�
будівних підприємств вимагають формування превен�
тивних заходів з виведення машинобудівного комплек�
су із глибинної кризи. У цьому процесі вельми важли�
вим є реалізація державної політики у напрямі підтрим�
ки стратегічно важливих галузей промисловості, однією
з яких є машинобудування. Відзначимо, що машинобу�
дування повинно зайняти більш вагоме місце як у струк�
турі промисловості, так і у формуванні експортної по�
літики України. Необхідно удосконалити галузеву
структуру машинобудування, розширити асортимент
продукції на якісно інноваційній основі, підвищити кон�
курентоспроможність машинобудівної продукції на
внутрішніх та зовнішніх ринках, що дозволить освоїти
нові ринки збуту та значно підвищити інноваційну оріє�

Таблиця 3. Екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку
машинобудівних підприємств*

* у відсотках, виходячи з результатів анкетування управлінського пер�
соналу.

Рівні управління Екологічні проблеми Вищий Середній Нижчий 
Застарілі технології виробництва та обладнання 20,0 8,3 13,2 
Несприятлива структура промислового 
виробництва з високою концентрацією 
екологічно небезпечних виробництв 20,1 15,0 6,4 
Відсутність належних природоохоронних систем 
(очисних споруд, оборотних систем 
водозабезпечення тощо)  15,8 6,7 10,2 
Неефективність правового та економічного 
механізмів, які стимулювали б розвиток 
екологічно безпечних технологій та 
природоохоронних систем  9,9 10,0 19,4 
Відсутність належного контролю за охороною 
довкілля  14,3 3,3 16,1 
Незадовільний стан реалізації екологічних 
програм в діяльності підприємств  8,5 25,8 15,9 
Низький рівень зацікавленості підприємців у 
оптимальному використанні природних ресурсів  5,7 18,3 12,4 
Незадовільність системи мотивації виробничих 
підприємств у зменшенні матеріаломісткості та 
енергомісткості продукції машинобудування  5,7 12,6 6,4 
Всього 100 100 100 
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нтованість підприємств інших галузей промислового
комплексу України.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження на базі 27 машинобудів�

них підприємств, розташованих у Київській, Жито�
мирській, Донецькій, Дніпропетровській областях
України. У процесі досліджень поряд із аналізом
фінансово�економічного стану підприємств за
2007—2011 рр. були здійснені опитування 126 осіб
керівного складу, що обіймають управлінські поса�
ди на вищих, середніх та нижчих ланках управління.
У результаті проведених досліджень узагальнено
економічні проблеми стійкого розвитку машинобу�
дівних підприємств та галузі в цілому. Здійснено
аналіз та оцінювання стану соціальних та екологіч�
них компонент забезпечення стійкого розвитку ма�
шинобудівних підприємств. У результаті оброблен�
ня результатів анкетування управлінського персона�
лу нами визначено, що найважливішими соціальни�

ми проблемами в діяльності біль�
шості підприємств є такі: низька
ефективність системи безпеки пра�
ці; нерозвинена соціальна інфраст�
руктура;  незадовільний рівень
відповідальності персоналу за ви�
конання роботи; низький рівень за�
робітної плати та ін. На основі про�
ведених досліджень узагальнено
чинники, що впливають на стійкий
розвиток машинобудівних підпри�
ємств.
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Таблиця 4. Проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних
підприємств

Типологія  
проблем Проблеми стійкого розвитку 

Низькі темпи технологічного оновлення виробництва 
Зниження рівня завантаження виробничих потужностей 
Мала кількість замовлень 
Зростання цін на сировину та комплектуючі 
Висока конкуренція 
Перевищення обсягів імпорту над обсягами експорту  
Низький рівень впровадження високотехнологічних інновацій 
Неефективна структура інвестиційних джерел  

Економічні  

Проблеми у розрахунках із замовниками 
Нерозвинена соціальна інфраструктура  
Низька ефективність системи  безпеки праці  
Незадовільний рівень відповідальності персоналу за виконання роботи 
Рівень з/п, що не відповідає очікуванням працівників 
Незадоволення першочергових соціальних потреб працівників (транспорт, 
спецодяг та ін.)  
Неоптимальна структура соц. пакета (проблеми зі забезпеченням житла, 
відсутність мед. страхування) 
Незадовільна корпоративна культура 
Низький рівень інвестування у розвиток персоналу  
Негативна динаміка зростання незадоволення потреб споживачів 
Погіршення ділової репутації підприємства (зменшення частки ринку, втрата 
довіри  ділових партнерів)  

Соціальні  

Нестача молодих спеціалістів, кваліфікованих кадрів 
Застарілі технології виробництва та обладнання 
Несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією 
екологічно небезпечних виробництв 
Відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних 
систем водозабезпечення тощо)  
Неефективність правового та економічного механізмів, які стимулювали б 
розвиток екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем  
Відсутність належного контролю за охороною довкілля  
Незадовільний стан реалізації екологічних програм у діяльності підприємств  
Низький рівень зацікавленості підприємців у оптимальному використанні 
природних ресурсів  
Незадовільність системи мотивації виробничих підприємств у зменшенні 
матеріаломісткості та енергомісткості продукції машинобудування  
Невідповідність інституційного середовища принципам сталого розвитку 
економіки України  
Значний рівень корупції  в країні  
Недотримання вимог чинного законодавства, у т.ч. екологічного 
Слабка узгодженість структури цілей сталого розвитку країни зі структурою 
формальних інститутів   
Неузгодженість і різноспрямованість напрямків розвитку формальних та 
неформальних інститутів сталого розвитку суспільства  
Неефективність неформальних інститутів сталого розвитку (низька культура 
споживання екологічно чистих продуктів; слабка орієнтація вітчизняного бізнес-
простору на провадження соціально відповідальної діяльності; незадовільна 
мотивація підприємців щодо відповідності екологічним стандартам) 

Екологічні 

Низька ефективність впливу економічних важелів екологічного розвитку 
(штрафні санкції, плата за забруднення навколишнього середовища, нормативне 
регулювання тощо) на відновлення збалансованості розвитку соціуму.  
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ВСТУП
За всіх часів люди прагнули прожити довге й забез�

печене життя, зміцнити особистий соціальний статус та
задовольнити інші особисті потреби [8; 9]. Але найбіль�
шим природним благом людини є здоров'я. Ще древні
римляни говорили: "Valetudo magnum bonum est" (Здо�
ров'я — найбільше багатство). Здоров'я є невід'ємною
умовою гармонійного розвитку людей і в той же час по�
казником рівня соціально�економічного та культурного
розвитку суспільства. Здоров'я, в силу прямого свого
зв'язку з якістю життя, є першочерговим фактором, який
визначає людський розвиток; разом із тим воно є одним
із результатів людського розвитку [1, с. 9].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реабілітація військовослужбовців — система медич�

них, психологічних і професійних заходів, спрямованих
на попередження розвитку патологічних процесів, які
призводять до втрати працездатності; ефективне і раннє
повернення військовослужбовців до професійної діяль�
ності. Виділяють наступні види реабілітації військовос�
лужбовців: медичну, психологічну, професійну та екст�
рену [11, с. 151—152].

Грунтуючись на результатах досліджень окремих ав�
торів щодо медичної реабілітації взагалі [3], приходимо
до висновку, що з позицій системного підходу система
медичної реабілітації військовослужбовців може вважа�
тись емпіричною, штучною (створеною людиною), відкри�
тою, постійною, динамічною соціальною системою. Це —
складна система, оскільки вона має розгалужену струк�
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Всі особи, які так чи інакше беруть участь у створенні
процвітаючого, швидко зростаючого підприємства,
чітко представляють собі, де би вони хотіли опинитися
у віддаленій перспективі.

Перший із тринадцяти уроків кращих компаній США

туру і значну кількість елементів. Водночас система реаб�
ілітації військовослужбовців є підсистемою системи ме�
дичної допомоги. Функціональні зв'язки між підсистема�
ми цієї системи наведено на рис.1. Підсистема реабілітації
військовослужюбовців реалізує свої цілі в тісній взаємодії
з іншими підсистемами системи медичної допомоги [7].

Медична реабілітація з позицій системного підходу
передбачає такі компоненти і характер їхньої взаємодії
(рис. 2). Входом в систему медичної реабілітації є паці�
єнти, що потребують реабілітації, їхня кількість зале�
жить від демографічних процесів, доступності медич�
ної допомоги, прийнятих показів до реабілітації тощо.

Методи, засоби і методики медичної реабілітації,
складаючи процес системи, інтегруються в багатьох ва�
ріантах у залежності від захворювання, віку, індивіду�
ального сприйняття засобів реабілітації та багатьох чин�
ників внутрішнього і зовнішнього середовища.

Виходом системи є пацієнти, що одужали або по�
кращили своє здоров'я, і зменшена потреба в амбула�
торній і стаціонарній допомозі. Зовнішні зв'язки медич�
ної реабілітації зумовлені взаємодією із соціальним,
природним оточенням, а також іншими медичними сис�
темами, з якими вона співпрацює.

Організація медичної реабілітації повинна започат�
ковуватись із визначення зовнішніх факторів та умов,
вплив на які сприяє її створенню.

Ми поділяємо думку дослідників [4—6], які роблять
висновок про те, що на сучасному етапі реформування
української здоровоохороної сфери вирішальну роль
має відігравати лікар загальної практики — сімейний
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лікар. Саме тому у лікувально�проф�
ілактичних закладах військово�медич�
ної служби впроваджено у практич�
ну діяльність розроблену А.О. Голя�
ченком модель надання військовос�
лужбовцям медичної реабілітації на
первинному рівні (рис. 3). Доцільною
вважається і трансформації етапного
здійснення медичної реабілітації
військовослужбовців за схемою, яка
представлена на рис. 4.

У нас не викликають заперечення й
результати тих дослідників, які вважа�
ють, що більше половини хворих, які по�
требують медичної реабілітації, віднов�
люють порушені психофізіологічні
функції в амбулаторіях і поліклініках і
звідси безпосередньо відправляються на
санаторний етап, звідки повертаюся в ті
ж амбулаторії і поліклініки, де за ними
встановлюється диспансерне спостере�
ження із застосуванням реабілітаційних заходів. Менша ча�
стина хворих із амбулаторій і поліклінік направляються на
стаціонарний етап, де відбувається закріплення результатів
амбулаторно�поліклінічної реабілітації із наступним вклю�
ченням санаторного етапу. Звісно, певна частина хворих по�
чинає реабілітацію, як і раніше, зі стаціонарного етапу, куди
вона поступає в гострому періоді, який потребує застосу�
вання методів і засобів, якими володіє стаціонар [10].

Проблема якості є пріоритетною проблемою роз�
витку медичної реабілітації. Саме тому заслуговує на
увагу розроблена А.О. Голяченком модель загального
управління якістю медичної реабілітації, яка враховує
різні складові цього процесу (див. рис. 5) [2].

Як зазначалося вище, виділяють чотири види реабі�
літації військовослужбовців: медичну, психологічну,
професійну та екстрену [11, с.151 — 152].

Медична реабілітація військо�
вослужбовців — система медичних
заходів, спрямованих на поперед�
ження зниження і втрати працездат�
ності, швидше відновлення поруше�
них функцій, профілактику усклад�
нень і рецедивів захворювань військо�
вослужбовців та раннє повернення їх
до професійної діяльності.

Психологічна реабілітація
військовослужбовців — заходи
щодо своєчасної профілактики і
лікування психічних порушень;
формування у військовослуж�
бовців свідомої і активної участі в
реабілітаційному процесі.

Професійна реабілітація війсь�
ковослужбовців — комплекс за�
ходів, спрямованих на віднвлення
професійних навичок або перенав�
чання військовослужбовців, вирі�
шення питань їх працевлаштування.

Екстрена реабілітація військо�
вослужбовців — комплекс заходів
щодо своєчасного попередження і
швидкого відновлення порушених
психосоматичних функцій, спрямо�
ваних на підтримку працездатнсті,
відповідної надійності діяльності
військовослужбовців і профілакти�
ку у них різних захворювань.

Серед пацієнтів Сакського цент�
рального військового клінічного са�
наторію ім. М.І. Пирогова Міністер�
ства оборони України регулярно
проводяться соціологічні опитуван�
ня, в результаті чого нами впродовж

багатьох років вивчається їх думка стосовно ефективності
реабілітаційних заходів, які проводяться у нашому лікуваль�
но�профілактичному закладі. Як свідчать отримані дані,
переважна більшість наших пацієнтів (82,1±2,8%) залиши�
лась повністю задоволена результатами медичної реабілі�
тації.

Грунтуючись на рекомендаціях А.О. Голяченка [2],
в Сакському центральному військовому клінічному са�
наторії ім. М.І. Пирогова МО України здійснюється
порівняння ефективності традиційних та реабілітацій�
них заходів. Як видно із табл. 1, медична реабілітація у
порівнянні із традиційним лікуванням більш ефективна
щодо звертань за лікарською допомогою в 4,21 рази,
госпіталізації — в 2,52 і тимчасової непрацездатності —
в 2,51 рази.
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Рис. 1 Функціональні зв'язки системи медичної допомоги [2]

Рис. 2. Системне зображення медичної реабілітації [2]
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ВИСНОВКИ
1. Комлексний аналіз літературних джерел за темою

дослідження та власний практичний досвід одного з ав�
торів публікації дає право стверджувати, що реабіліта�
ція військовослужбовців — система медичних, психо�
логічних і професійних заходів, спрямованих на попе�
редження розвитку патологічних процесів, які призво�
дять до втрати працездатності; ефективне і раннє по�
вернення військовослужбовців до професійної діяль�
ності. Виділяють медичну, психологічну, професійну та
екстрену реабілітацію військовослужбовців.

2. Обгрунтовано, що на сучасному етапі реформу�
вання системи охорони здоров'я України вирішальну
роль має відігравати лікар загальної практики — сімей�
ний лікар. Саме тому у лікувально�профілактичних зак�
ладах військово�медичної служби впроваджено у прак�
тичну діяльність модель надання військовослужбовцям
медичної реабілітації на первинному рівні.

3. Доведено, що переважна більшість пацієнтів Саксь�
кого центрального військового клінічного санаторію ім.
М.І. Пирогова МО України (82,1±2,8%) залишилась по�
вністю задоволена результатами медичної реабілітації.

Рис. 3. ФункціональноEорганізаційна модель забезпечення медичною реабілітацією військовослужбовців на рівні
первинної медикоEсанітарної допомоги [2]

Рис. 4. Трансформація етапів здійснення медичної реабілітації військовослужбовців [2]
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Рис. 5. Система управління якістю медичної реабілітації [2]

Показник Індекс  ефективності
Звертання військовослужбовців 
за медичною допомогою 

 
4,21 

Госпіталізація  2,52 
Тимчасова непрацездатність  2,51 

Таблиця 1. Переваги медичної реабілітації
над традиційним лікуванням

4. Обгрунтовано перевагу медичної реабілітації
військовослужбовців над традиційними методами їх
лікування.
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ВСТУП
Система оподаткування України пройшла певний шлях сво�

го становлення, проте дотепер залишається недосконалою, що
визнано багатьма вченими�фінансистами. Зокрема, професор
О.М. Десятнюк зауважує: "Нинішня податкова система вияви�
лася неадекватною до умов ринкової економіки, створила значні
податкові навантаження…" [5, с.23]. Введення в дію Податко�
вого кодексу України мало гарантувати однакове податкове на�
вантаження на доходи різних верств населення, забезпечити
соціальний захист найбіднішої частини населення та зменшити
можливі ухиляння від його сплати. Натомість дотепер в Україні
спостерігається нерівномірне навантаження на доходи грома�
дян, продовжується виплата заробітної плати "в конвертах". І,
як наслідок, бажаного збільшення податкових надходжень до
бюджету не досягнуто [3]. Отже, серед численних економічних
проблем, які постали перед Україною в умовах ринкової фор�
ми ведення господарства, чільне місце посідає створення ефек�
тивної системи оподаткування доходів фізичних осіб. Тому сьо�
годні особливої актуальності набувають дослідження теоретич�
них, методологічних і прагматичних підвалин оподаткування до�
ходів громадян (домогосподарств).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ

Велику спадщину з питань оподаткування доходів грома�
дян становлять фундаментальні праці П.П. Гензеля, Д. Бого�
лєпова, О.О. Ісаєва, В.О. Лебедєва, І.Х. Озерова, М.І. Тургенє�
ва, Ф. Нітті. Значний внесок у розвиток теорії та практики опо�
даткування зробили і російські вчені, такі як О.В. Бризгаліна,
О.М. Горбунова, В.В. Гриценко, В.І. Гурєєва, Є.Н. Євстигнєєва,
О.В. Мещерякова, Д.Г. Черник. Серед українських учених, які
досліджують питання оподаткування доходів фізичних осіб,
доцільно виділити і публікації В. Андрущенка, О. Василика, В.
Вишневського, Ю. Іванова, А. Крисовато�
го, М. Кучерявенка, С. Онишко, В. Опар�
іна, Л. Тарангул, В. Федосова та ін. Проте
теоретичні й методичні питання розроб�
ки та впровадження ефективного механ�
ізму оподаткування доходів громадян
поки що не отримали системного висвіт�
лення. Зокрема, до нині серед науковців
не існує єдиної думки, хто є реальним
платником податків — суб'єкти господа�
рювання чи фізичні особи (домогосподар�
ства). Оцінюючи рівень податкового на�
вантаження на мікрорівні, деякі зарубіжні
вчені зазначають, що остаточно тягар по�
датків припадає на громадян (домогоспо�
дарства), які є безпосередніми спожива�
чами продукції, робіт та послуг. Зокрема,
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на думку відомого американського економіста Д. Стігліца, "кор�
порації не можуть нести тягар податку, це можуть робити лише
люди — працівники, споживачі або власники капіталу" [6, с. 124].

Аналогічних поглядів дотримуються й окремі вітчизняні
науковці, зауважуючи, що підприємства виступають лише по�
середниками або формальними платниками податків (це лише
практично зручна фікція), тоді як реальний податковий тягар
несуть звичайні громадяни, оскільки у кінцевому підсумку всі
ефекти оподаткування проявляються на рівні їх добробуту.
Отже, ніхто інший, а саме громадяни несуть непосильний тягар
податків [7, с.126]. Тож на сучасному етапі питання оподатку�
вання доходів громадян, дійсно, залишаються одними з акту�
альних питань сьогодення, які потребують на негайне їх вирі�
шення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Метою дослідження є оцінка податкового навантаження на

громадян України, пошук альтернативи податку з доходів фізич�
них осіб (ПДФО) та надання практичних рекомендацій щодо
зниження податкового тиску на доходи українських громадян
під час перебування економіки держави у депресійного стані.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Основний недолік ПДФО на сучасному етапі розвитку еко�

номіки України полягає у суперечливості податкового законо�
давства й економічних відносин, що склались у суспільстві.
Аналіз тенденцій у сфері розподілу доходів населення засвід�
чив невідповідність прогресивних властивостей ПДФО ступе�
ню нерівності доходів населення. На сьогодні потенціальна межа
нерівності доходів населення є високою, проте фактично зас�
тосовується пропорційний ПДФО, перерозподільні властивості
якого є незначними. Аналіз результатів і наслідків реформи
ПДФО в Україні показав, що поряд зі зниженням ПФДО не було

Рік Номіналь-ний 
ВВП, млн грн. 

Фонд оплати 
праці (ФОП), млн 

грн. 

ПДФО, 
млн грн. 

ПДФО 
/ввп,% 

ФОП/В 
вп,% 

ПДФО 
/ФОП,% 

2001 170 070,00 43 574,00 6 377,70 3,75 25,62 14,64 
2002 204 190,00 55 797,00 8 774,90 4,30 27,33 15,73 
2003 225 810,00 64 509,00 10 823,90 4,79 28,57 16,78 
2004 267 344,00 76 819,00 13 521,30 5,06 28,73 16,60 
2005 345 943,00 94 261,00 13 213,30 3,82 27,25 14,02 
2006 418 529,00 129 326,00 17 325,20 4,14 30,90 13,40 
2007 544 153,00 160 400,00 22 791,10 4,19 29,43 14,21 
2008 712 945,00 212 053,00 34 782,10 4,88 29,74 16,40 
2009 950 503,00 287 179,00 45 895,80 4,83 30,21 15,98 

Таблиця 1. Розрахункові показники рівня оподаткування податком з доходів
фізичних осіб
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дотримано принципу фіскальної нейтральності реформи, ос�
новними бенефіціаріями якої стали верстви населення з висо�
кими доходами, оскільки саме на цю категорію громадян по�
даткове навантаження зменшилося.

Світовий досвід практики оподаткування доходів фізичних
осіб свідчить, що протягом останніх 20 років у більшості країн
світу було проведено реформування системи оподаткування
доходів громадян у напрямі зниження загального рівня подат�
кового навантаження, прогресивності податків, спрощення си�
стеми і процедур податкового адміністрування. Тож Україні не
варто ігнорувати світовий досвід, оскільки подальше ігнорування
здійснення реформаційних заходів стосовно ПДФО лише заго�
стрить соціальну напруженість і загальне зубожіння населен�
ня.

Якщо оцінювати рівень оподаткування податком з доходів
фізичних осіб на загальноекономічному рівні та рівні оподат�
кування фонду оплати праці, розрахунок відображатиме
співвідношення податку з розміром валового внутрішнього про�
дукту та з загальним рівнем фонду оплати праці (в цілому по
країні). Розраховані величини наведені в табл. 1.

Якщо з вищенаведеного розрахунку вивести графіки дина�
міки зміни трьох розрахункових показників, то можна просліди�
ти наступну картину (рис. 1).

Створені графіки оцінки показників рівня навантаження
податком з доходів фізичних осіб на валовий внутрішній про�
дукт, рівень навантаження податком з доходів фізичних осіб
фонду оплати праці та частки фонду оплати праці у валовому
внутрішньому продукті відображають, що навантаження подат�
ком з доходів фізичних осіб відносно валового внутрішнього
продукту та відносно загального фонду оплати праці мають од�
накову тенденцію як зростання в період 2003 та 2008 років, так і
спаду на відрізку 2005—2007 років. Що стосується показника
визначення частки фонду оплати праці у валовому внутрішньо�
му продукті, то зростання цієї частки більшою мірою спостері�
гається саме на відрізку зниження рівня навантаження подат�
ком з доходів фізичних осіб у проміжок часу 2005—2007 років,

де пікове значения припадає на 2006 рік.
Така тенденція спостерігається у зв'язку зі змінами в зако�

нодавстві та відповідною реакцією платників податків. У зв'яз�
ку з тим, що рівень оподаткування податком з доходів фізич�
них осіб зменшився за рахунок зменшення ставки податку,
відповідно і зменшиться рівень розрахункової величини подат�
кового навантаження. За таких умов рівень фонду оплати праці
повинен був залишатись приблизно на стабільно незмінному
рівні. Але, якщо поглянути на графік визначення частини фон�
ду оплати праці у валовому внутрішньому продукті, то його ча�
стка значною мірою зростає, що свідчить про підвищення рівня
оплати праці громадян та певний вихід оплати праці з тіньового
сектору економіки.

За різними даними, рівень податкового навантаження в
Україні складає 60 % — 70 % отриманого доходу. У той час як у
розвинених країнах світу розмір цього показника коливається
від 52 % — у Швеції до 30 % — у Сполучених Штатах Америки
та Туреччині. Наведене порівняння переконливо свідчить, що
рівень податкового навантаження на доходи громадян в Україні

є невиправдано високим і потребує його перегляду у
напрямі зниження, що сприятиме цілому ряду пози�
тивних зрушень в економічній і податковій сферах. З
цією метою за результатами вивчення світового дос�
віду (зокрема, США та Франції) запропоновано на
період депресійного стану економіки держави ввес�
ти, податок з сукупного доходу сім'ї, що дозволить
підвищити рівень реальних доходів населення та пев�
ною мірою подолати явище "тінізації" доходів.

Порівняльний аналіз податкового навантажен�
ня за умов сплати податку з доходів фізичних осіб та
податку з сукупного доходу сім'ї подано в табл. 2.

Середньостатистична сім'я в Україні складаєть�
ся з 2,59 чоловіка, тобто за результатами розрахунків
податковий тиск на доходи середньостатистичної
сім'ї становить 14,46%, якщо працюють двоє осіб, або
3,88%, якщо працює лише одна особа, що спостері�
гається найчастіше. Наразі 37,8% сімей мають дітей,
з них 39% сімей мають більше ніж одну дитину. Та�
ким чином, введення податку з сукупного доходу сім'ї
дозволить знизити податкове навантаження на 39%
українських сімей у середньому на 30,52%.

ВИСНОВКИ
Запровадження на практиці податку з сукупно�

го доходу сім'ї дозволить:
— знизити податковий тиск на сім'ї з дітьми при

не значному зменшенні надходжень до бюджет;
— підвищити рівень платоспроможності громадян, що ма�

тиме, в свою чергу, позитивний вплив на зміну обсягів попиту;
— стимулювати рівень народжуваності дітей;
— певною мірою підвищити рівень легалізації доходів гро�

мадян.
— збільшити заощадження та інвестицій і, як наслідок,

збільшити норму нагромадження капіталу.
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Відсоткові значення 

            2001   2002    2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   Роки
Рис. 1. Аналіз динаміки змін розрахункових показників

оподаткування податком з доходів фізичних осіб

Таблиця 2. Порівняльний аналіз податкового навантаження за умов
сплати податку з доходів фізичних осіб та податку з сукупного

доходу сім'ї

Склад сім’ї 

Сумар-
ний 

дохід за 
рік на 
всю 
сім’ю, 
грн. 

Сума ПДФО за рік, 
грн. 

Податкове 
навантаження на 

сім’ю, % На 
скільки 
знизиться 
тиск, % при 

ПДФО 

при 
податку з 
сукупного 
доходу 
сім’ї 

при 
ПДФО 

при 
податку з 
сукупног
о доходу 
сім’ї 

1.З однієї працюючої 
особи 22992 3324,6 3324,6 14,46 14,46 0 

2.З двох працюючих 
осіб 45984 6649,2 6649,2 14,46 14,46 0 

3. З трьох осіб, дві з 
яких працюють 45984 6649,2 6649,2 14,46 14,46 0 

4. З чотирьох осіб, 
дві з яких працюють 45984 6649,2 3384 14,46 7,36 49,1 

5. З п’яти осіб, дві з 
яких працюють 45984 6649,2 2602,2 14,46 5,66 60,86 

6. З трьох осіб, одна 
з яких працює 22992 3324,6 892,8 14,46 3,88 73,17 

В середньому 38320 5541 3917 14,46 10,047 30,52 
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ВСТУП
Система охорони здоров'я країни являє собою су�

купність установ, закладів і підприємств, що здійснюють
виробництво, розподіл, збереження та організацію спожи�
вання медичних послуг і товарів медичного призначення, в
тому числі підтримання санітарно�епідеміологічної безпе�
ки, надання суміжних лікувально�оздоровчих послуг, зок�
рема у галузі санаторно�курортного оздоровлення, фізкуль�
тури тощо, забезпечуючи тим самим задоволення відповід�
них потреб населення, збереження та відновлення суспіль�
ного здоров'я. Вона характеризується територіальною, га�
лузевою, функціональною та організаційною структурами,
які відображають форми територіального зосередження
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Хто зневажає можливим, роблячи вигляд, що прагне до неможливого,
насправді й не намагається досягти одного й не виконує іншого.

Юліан Відступник

установ, закладів і підприємств охорони здоров'я, масшта�
би розвитку та регіональні пропорції з надання відповідних
послуг; структуру системи за галузевою належністю її еле�
ментів; роль окремих елементів щодо виконання певних
зовнішніх і внутрішніх функцій; організаційні форми та
органи управління, які забезпечують цілеспрямований уз�
годжений розвиток усіх елементів системи (рис. 1).

Основою підвищення ефективності державного управ�
ління охороною здоров'я є вдосконалення регулювання си�
стеми надання медичної допомоги населенню України. Про�
понована структура механізму державного регулювання
системи надання медичної допомоги за функціональною
ознакою включає три основні підсистеми: державне регу�

лювання на різних рівнях (загальнодер�
жавному, регіональному, локальному),
громадське регулювання з боку насе�
лення регіонів, саморегулювання та са�
морозвиток на мікрорівні. Таким чином,
механізм виражатиме типову форму
поєднання елементів ринкової саморе�
гуляції з елементами демократичного
державного регулювання, властиву су�
часній соціально орієнтованій економіці
[69, 88].

Здоров 'я досягається шляхом
складних і постійно активних зусиль
усіх структур та систем суспільства й
держави, які беруть участь у процесі
життєзабезпечення. За наявності соц�
іальної спрямованості держави, воно
займає одне з провідних місць у ство�
ренні благ життя. У більшості розви�
нених держав світу право на життя і
життєзабезпечення визначається і
закріплюється у конституціях і по�
дальших законодавчих актах. Тобто
норма закону закріплює правові умо�
ви для економічного розвитку ліку�
вальних закладів будь�якої форми
власності. Чинні нормативно�правові
документи України не систематизо�
вані, розмиті і як інструмент удоско�
налення державного управління га�
луззю не вичерпують повноцінне юри�
дичне забезпечення ринкових відно�
син, але чітко вказують, що розвиток
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Рис. 1. Структура системи охорони здоров'я України
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ефективної медичної допомоги залежить від ринкової
стратегії галузі [5].

Доведено, що економіка охорони здоров'я, яка є підси�
стемою загальнодержавної економічної системи, не може
розвиватися ізольовано від змін, що у ній відбуваються. Істо�
ричний досвід планування державної системи охорони здо�
ров'я виказав багато недоліків у галузі. Це й командно�адм�
іністративний метод управління, й залишковий принцип
фінансування, й низька офіційна заробітна плата медичних
працівників, що не стимулює ефективну роботу, неадекват�
не забезпечення фармацевтичними ліками і матеріалами
разового користування, зберігання застарілого медичного
устаткування при недостатньому фінансуванні технічного
відновлення, відсутність відтворення основних фондів (бу�
динки, спорудження, комунікації, комунальні служби) та ін.
Усе це визначає необхідність більш інтенсивного вивчення
економічних процесів реформації державного управління
охороною здоров'я.

Для забезпечення конституційного права громадян Ук�
раїни на отримання безоплатної медичної допомоги в дер�
жавних і комунальних закладах охорони здоров'я та дер�
жавного захисту цього права, реформа галузі передбачає
побудову ефективної системи медичного обслуговування
населення допомоги, що передбачає надання доступних та
якісних медичних послуг.

На сьогоднішній день здійснюється реформування га�
лузі охорони здоров'я у наступних напрямах:

— структурно�організаційне та фінансово�економічне
розмежування рівнів надання медичної допомоги;

— запровадження вільного вибору пацієнтом лікаря
первинного рівня медичної допомоги;

— створення раціонального медичного маршруту паці�
єнта для надання медичної допомоги;

— запровадження системи стандартів у галузі охорони
здоров'я та системи індикаторів якості медичних послуг;

— запровадження договірних відносин між замовника�
ми та постачальниками медичних послуг.

Кожен громадянин має право на отримання у держав�
них та комунальних закладах охорони здоров'я безоплат�
ної медичної допомоги. До такої медичної допомоги нале�
жать:

— первинна медична допомога;
— екстрена медична допомога, в тому числі стоматоло�

гічна;
— вторинна (спеціалізована) медична допомога за на�

правленням;
— третинна (високоспеціалізована) медична допомога

за направленням;
— медична допомога дітям, вагітним та породіллям;
— медична допомога хворим за епідемічними показан�

нями;
— диспансеризація населення у визначеному законодав�

ством порядку.
Медична допомога надається закладами охорони здо�

ров'я та фізичними особами�підприємцями у сфері охоро�
ни здоров'я, які мають відповідну ліцензію та зареєстровані
в установленому законом порядку. Медична допомога на�
дається в амбулаторних та стаціонарних умовах як первин�
на, вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалі�
зована) медична допомога. Порядок організації надання
медичної допомоги населенню лікарями та іншими медич�
ними працівниками, а також порядок направлення пацієнтів
до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу
відповідного рівня, встановлюється спеціально уповноваже�
ним центральним органом виконавчої влади у сфері охоро�
ни здоров'я. Кожен громадянин має право на отримання ме�
дичної допомоги, що надається відповідно до стандартів
надання медичної допомоги [19].

Аналіз ситуації, яка склалась наразі в системі охорони здо�
ров'я України, свідчить про те, що принципи діяльності цієї га�
лузі не відповідають сучасним економічним умовам держави.

У структурі витрат 2000 року 86,7% становлять кошти
бюджету і лише 13,3% — позабюджетні надходження. За�
ходи щодо формування багатоканального фінансування
здійснюються повільними темпами. За витратами на охоро�
ну здоров'я в розрахунку на одного жителя Україна займає
III місце у світі серед 191 країни.

Результати інвентаризації свідчать, що система охоро�
ни здоров'я України і досі має структуру, яка залишилася з
радянських часів. Така розпорошеність і підпорядкування
мережі різним міністерствам та відомствам не дозволяє
ефективно працювати в єдиному медичному просторі та

створює передумови нераціонального використання ре�
сурсів. Щорічне фінансування закладів охорони здоров'я
інших міністерств та відомств сягає 2,2 млрд грн. За ці кош�
ти медичну допомогу отримують 4,4 млн населення, або 9%
населення України, тут задіяно 27 тис. лікарів та 57,5 тис.
середнього медичного персоналу. Оптимізувати мережу
закладів охорони здоров'я можна лише за умов політично�
го рішення керівництва держави та внесення певних змін до
законодавства України.

У структурі видатків на охорону здоров'я України
близько 60—70% виділених коштів припадає на фонд опла�
ти праці та його нарахування (за оцінкою ВООЗ, якщо пи�
тома вага заробітної плати в структурі витрат на охорону
здоров'я становить більше 30%, то це свідчить про
відсутність процесу відтворення галузі).

Науковими дослідженнями доведено, що стан здоров'я
населення України прямо залежить від рівня фінансування
системи охорони здоров'я, але за останні 18 років цей рівень
не перевищував 3,4% обсягу ВВП за мінімальної потреби у
5% (водночас у європейських країнах цей показник переви�
щує 10%). Забезпечення державних гарантій щодо надання
безоплатної медичної допомоги (відповідно до ст. 49 Кон�
ституції України) залежить від економічної спроможності
держави, від можливості держави забезпечити фінансуван�
ня закладів охорони здоров'я. Нині система охорони здо�
ров'я знаходиться в критичній ситуації, яка потребує рішу�
чих дій з боку держави.

Таким чином, ресурси охорони здоров'я практично ви�
черпані і без рішучого здійснення реформи галузі втримати
контроль за станом здоров'я населення, насамперед за
інфекційними захворюваннями та хворобами, що зумовлю�
ють більшу частку смертності та інвалідизації осіб працез�
датного віку, що досягли критичної межі, буде не можливо.

Цілком зрозуміло, що недофінансування вітчизняної
охорони здоров'я призводить до неофіційної оплати послуг
лікарів, медсестер і керівництва клінік. Виправити ситуацію
може або збільшення фінансування медичного сектору з
держбюджету, або збільшення податкового навантаження
на роботодавців.

Ключовими проблемами охорони здоров'я населення
України є:

1) незадовільний стан здоров'я населення;
2) недостатнє медикаментозне і матеріально�технічне

забезпечення закладів охорони здоров'я;
3) нераціональна організація системи надання медичної

допомоги, диспропорція її первинного, вторинного і третин�
ного рівнів;

4) брак сучасних медичних технологій, недостатнє во�
лодіння ними;

5) низький рівень інформованості про сучасні медичні
технології, засоби збереження здоров'я та активного доз�
вілля;

6) неефективність державної політики щодо формуван�
ня здорового способу життя;

7) недостатність фінансових і насамперед бюджетних,
ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи
охорони здоров'я;

8) практична відсутність ринку медичних послуг;
9) недосконалість нормативно�правових актів, які впли�

вають на створення умов для поліпшення стану здоров'я
населення та підвищення ефективності використання в си�
стемі охорони здоров'я людських, матеріально�технічних та
фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки.

У Програмі економічних реформ Президента України
на 2010—2014 роки Януковича В.Ф. "Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава" в
рамках виконання розділу "Реформа медичного обслугову�
вання" пріоритетними завданнями у сфері охорони здоро�
в'я визначено: підвищення якості та доступності медичних
послуг, поліпшення ефективності державного фінансуван�
ня, створення стимулів для здорового способу життя насе�
лення й здорових умов праці.

Мета реформи системи охорони здоров'я — поліпшення
здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого
доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.
Для реалізації поставлених завдань передбачається розроб�
ка відповідних законодавчих та підзаконних актів. Провес�
ти поетапну структурну реорганізацію галузі — розмежу�
вати первинний, вторинний та третинний рівні надання ме�
дичної допомоги, створити центри первинної медичної до�
помоги, продовжити розвиток інституту сімейного лікаря,
реорганізувати систему надання екстреної медичної допо�
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моги, створити високоспеціалізовані центри та універси�
тетські клініки.

Удосконалити систему фінансування галузі охорони
здоров'я можна через об'єднання фінансових ресурсів для
первинної, вторинної та третинної медичної допомоги,
збільшити питому вагу видатків на первинну медичну допо�
могу в загальному обсязі фінансування, перейти від кошто�
рисного фінансування галузі до самостійного розподілу
коштів шляхом запровадження системи державної закупівлі
медичних послуг, формування системи єдиних економічно
обгрунтованих тарифів на медичні послуги.

Реформу системи охорони здоров'я в Україні було роз�
почато у січні 2011 року. Метою першого її етапу є випро�
бування нової, оптимізованої моделі охорони здоров'я в
рамках пілотних проектів, які будуть реалізовані у спеціаль�
но визначених регіонах. Повномасштабне запровадження
реформи заплановане на 2013 рік.

Трьома регіонами, у яких планується реалізація пілот�
них проектів, визначено Донецьку, Дніпропетровську та
Вінницьку області.

Упродовж першого року втілення пілотних проектів
буде реорганізовано мережу закладів охорони здоров'я та
здійснено підготовку необхідних законодавчих та регуля�
торних змін, потрібних для реформування системи фінан�
сування медичних закладів. Механізм реформування перед�
бачає вдосконалення схеми договірних відносин між конк�
ретним регіоном та закладами системи охорони здоров'я.

У 2012 році дію пілотних проектів буде поширено на
переважну більшість областей України. У 2013 році очікуєть�
ся, що систему буде запроваджено на загальнонаціональ�
ному рівні згідно з положеннями нового законодавства, що
визначатиме нові засади та принципи надання медичних
послуг в Україні.

Чинна система охорони здоров'я в Україні вкрай не�
ефективна. Головною причиною її неефективності є модель
фінансування охорони здоров'я, що не дає державі змоги
забезпечити гідний рівень надання медичних послуг. Ініційо�
вана пілотна програма має на меті визначення нових підходів
до фінансування системи охорони здоров'я, які захищати�
муть інтереси і користувачів медичних послуг, і надавачів
цих послуг.

Пілотним законопроектом запропоновано структурно�
організаційне та фінансово�економічне розмежування зак�
ладів охорони здоров'я за видами надання медичної допо�
моги (первинної, вторинної, третинної та екстреної) шля�
хом створення центрів первинної медико�санітарної допо�
моги, спеціалізованих за профілем та інтенсивністю медич�
них закладів як складових госпітальних округів та високос�
пеціалізованих закладів охорони здоров'я або центрів з на�
дання третинної медичної допомоги.

Пілотним проектом передбачається, що процес струк�
турування має відбуватися лише з урахуванням особливос�
тей адміністративних територій (щільності та характеру роз�

селення населення, стану транспортних
комунікацій, матеріально�технічного та
кадрового потенціалу закладів охорони
здоров'я, їх профілю та інших територі�
альних особливостей). Це дозволить скон�
центрувати наявні матеріальні, фінансові
та трудові ресурси закладів охорони здо�
ров'я, уникнути дублювання їх функцій та
структурувати відповідно до інтенсивності
надання медичної допомоги.

Законопроектом запропоновано зас�
тосування програмно�цільового методу у
бюджетному процесі, що дозволить спря�
мувати бюджетні кошти за видами медич�
ної допомоги з бюджетів відповідних
рівнів, а також запровадити договори на
медичне обслуговування.

Реалізація пілотного проекту передба�
чає:

— створення на базі існуючої мережі
закладів охорони здоров'я в пілотних рег�
іонах структурованої за видами медичної
допомоги системи медичного обслугову�
вання шляхом реорганізації закладів охо�
рони здоров'я, які забезпечують потреби
населення у первинній, вторинній (спеціа�
лізованій), третинній (високоспеціа�
лізованій) та екстреній медичній допомозі;

— організацію та забезпечення функ�
ціонування у пілотних регіонах центрів первинної медич�
ної (медико�санітарної) допомоги для задоволення потреб
населення у такій медичній допомозі;

— перепрофілювання закладів охорони здоров'я пілот�
них регіонів, що надають вторинну (спеціалізовану) медич�
ну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання;

— організацію діяльності у пілотних регіонах госпіталь�
них округів, які повинні забезпечити умови для надання на�
селенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

— створення у пілотних регіонах центрів екстреної ме�
дичної допомоги для задоволення потреб населення в такій
медичній допомозі;

— перерозподіл ресурсів між закладами охорони здо�
ров'я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну
(спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екст�
рену медичну допомогу на території зазначених регіонів;

— розмежування видатків між місцевими бюджетами
на охорону здоров'я за видами медичної допомоги;

— здійснення, починаючи з 2012 року, фінансування
закладів охорони здоров'я в пілотних регіонах за видами
медичної допомоги відповідно до договорів про медичне
обслуговування населення згідно з вимогами цього Закону;

— запровадження, починаючи з 2012 року, системи інди�
каторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), тре�
тинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної до�
помоги, які враховуються під час оцінювання якості медич�
ної допомоги відповідного виду;

— застосування елементів програмно�цільового мето�
ду розроблення та виконання місцевих бюджетів у частині
видатків на охорону здоров'я за відповідними видами ме�
дичної допомоги.

Реформування системи охорони здоров'я в пілотних
регіонах проходить в два етапи. Перший передбачає прий�
няття органами місцевого самоврядування відповідних
рішень, структурну перебудову системи охорони здоров'я з
формуванням центрів первинної медико�соціальної допо�
моги та створення госпітальних округів. Другий етап —
прийняття органами місцевого самоврядування відповідних
рішень щодо зміни господарсько�правового статусу бюд�
жетних закладів охорони здоров'я на комунальні неприбут�
кові підприємства, їхня реєстрація відповідно до чинного
законодавства, проведення ліцензування та державної ак�
редитації реорганізованих закладів охорони здоров'я, ук�
ладання договорів щодо виконання Програми державного
замовлення в сфері охорони здоров'я.

На сьогоднішній день регіони залежать від організації
муніципального фінансування лікарняних закладів та роз�
поділу бюджету. Організація фінансування охорони здоро�
в'я подана на рис. 2. у вигляді джерел, засобів та інститутів,
що збирають податки.

Незалежно від засобів впливу на ринок, розрізнюють
такі методи державного регулювання, як правові, адмініст�
ративні та економічні (рис. 3).

Рис 2. Основні джерела фінансування, засоби здійснення платежів
й організації, що їх збирають
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Багато економістів скептично ставлять�
ся до можливості успішного регулювання
на такому складному ринку, як ринок ме�
дичних послуг. Багато хто вважає, що зміна
методів пропозиції медичних послуг, зок�
рема екстенсивніше використання можли�
востей системи профілактики, є найопти�
мальнішим способом зменшення витрат на
медицину.

Варто зазначити, що однією з істотних
причин невдалого регулювання є некомпе�
тентність. Урядовцям часто не вистачає
знань, умінь та навичок для вироблення
змістовних регулюючих положень.
Сутність положень має бути ретельно про�
думана, а санкції та стимули розроблені
так, щоб сприяти дотриманню вимог, в
іншому випадку регулювання навряд чи
буде ефективним. Вирішення цих завдань
вимагає участі спеціалістів багатьох галу�
зей. Для цього потрібні кваліфіковані екс�
перти з кількох галузей. Неправильне ре�
гулювання може лише посилити помилку
ринку.

Одним із способів усунення неефектив�
ності державного регулювання є забезпе�
чення виконання і контроль дотримання
регулятивних вимог.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Європейський вибір України полягає у формуванні де�

мократичної, правової, соціальної держави. Культурна пол�
ітика як складова соціальної політики держави, виступає
об'єктом державного управління. ЄС надає величезного зна�
чення культурному розмаїттю та багатокультурності при
формуванні спільних європейських цінностей, починаючи з
Європейської культурної конвенції (1954 р.) [1].

Формування культурного сегмента спільного адмініст�
ративно�соціального простору ЄС вказує на необхідність
демократичного керування зростаючим культурним розмаї�
ттям. У якості інструмента такого регулювання пропонуєть�
ся міжкультурний діалог.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ТА НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Соціальні проблеми адаптації країни до умов ЄС є

складними. Її соціальна сфера зберігає основні вади "ра�
дянської": територіальна диспропорційність, елітарність та
корумпованість.

Проблема адаптації культурного простору України до
вимог ЄС хоч і розробляється, однак управлінські аспекти
її реалізації засобами традиційної української культури
через механізм міжкультурного діалогу напрацьована не�
достатньо [2—5].

Мета цієї статті полягає у вивчені механізмів держав�
ного управління адаптацією культурного простору нашої
держави до стандартів ЄС засобами традиційної українсь�
кої культури через механізм міжкультурного діалогу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Закону України "Про культуру" під куль�

турним простором України розуміють правове поле, на яко�
му провадиться культурна діяльність та задовольняються
культурні, інформаційні та дозвіллєві потреби громадян, що
охоплює, зокрема, радіо і телебачення, періодичні друко�
вані видання та книговидавничу продукцію, ринок культур�
них благ, а також культурно�мистецьке середовище [6].

Конституційно Україна — демократична, соціальна дер�
жава. Такий дуалізм містить внутрішню суперечність век�
торного типу — демократична за формою держава може
бути недемократичною за змістом, що стримує розвиток її
як соціальної держави. Розв'язання цієї проблеми — в ут�
вердженні місцевого самоврядування як складової публіч�
ної влади, що забезпечує її децентралізацію на основі прин�
ципу субсидіарності і передбачає правову, організаційну та
матеріально�фінансову самостійність територіальних гро�
мад. На вказаних принципах формується інститут виключ�
них повноважень органів місцевого самоврядування, базо�
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вими серед яких є надання жителям територіальної грома�
ди високоякісних громадських послуг на основі державних
соціальних стандартів.

Основу державних соціальних нормативів у сфері об�
слуговування закладами культури складають такі поняття,
як "базова мережа закладів культури", "вітчизняний (націо�
нальний) культурний продукт", "культурні блага" "культурні
цінності" та "об'єкти культурного призначення".

Базова мережа закладів культури — це галузевий інфра�
структурний комплекс державної та комунальної форми
власності, діяльність якого спрямована на створення умов
для забезпечення розвитку творчості людини, збирання,
збереження, використання і поширення інформації про ма�
теріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки,
а також на забезпечення цілісності культурного простору
України, доступності національного культурного надбання,
дотримання прав громадян у сфері культури.

До вітчизняного національного продукту належать
культурні блага і культурні цінності, створені (надані)
вітчизняним виробником.

Відповідно культурні блага — це товари та послуги, що
виробляються в процесі провадження діяльності у сфері
культури для задоволення культурних потреб громадян
(книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демон�
стрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та
документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх
промислів, театральні та циркові вистави, концерти, куль�
турно�освітні послуги тощо).

Об'єкти культурного призначення — цілісні майнові
комплекси клубних закладів (клубів, будинків культури,
палаців культури тощо), парків культури та відпочинку,
бібліотек, музеїв, архівів історико�культурних заповідників,
театрально�видовищних закладів (театрів, філармоній, кон�
цертних організацій, музичних колективів, ансамблів тощо),
кінотеатрів, інших закладів культури; пам'ятки культурної
спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, спо�
руди культурного призначення та інші культурні цінності.

Відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезен�
ня та повернення культурних цінностей" під останніми ро�
зуміють об'єкти матеріальної та духовної культури, що ма�
ють художнє, історичне, етнографічне та наукове значення
і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповід�
но до законодавства України [6].

Адміністративне право конституційно визначає держа�
ву як правову, яка гарантує конституційні соціальні права і
соціальні гарантії громадян, регулюючи, насамперед, взає�
мостосунки між власністю та працею. Галузь адміністратив�
ного права сприйнятлива до ідейно�теоретичних та політич�
них змін і меншою мірою прив'язана до національних тра�
дицій, піддається глобалізації і порівнянню. Соціальне пра�
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во як підгалузь встановлює соціальні права, які виступають
базою соціально�правової компаративістики для порівняль�
ного аналізу законодавства та нормативно�правових актів
соціальної сфери.

Глобалізація через механізм правової інтеграції визна�
чає розвиток сучасних правових систем та актуалізує про�
блеми застосування понятійно�категорійного апарату, зок�
рема таких дефініції, як зближення, уніфікація, гармоніза�
ція, імплементація, трансформація, інкорпорація, адаптація
та інші. Зближення (апроксимація) нормативно�правових
масивів відбувається шляхом гармонізації і уніфікації. При
цьому адаптація (трансформація) і посилання виступають
як способи гармонізації і уніфікації, а соціально�правова
компаративістика виступає методом вивчення особливос�
тей нормотворчості, застосування і трактування соціальних
стандартів правових систем, що зближуються.

Серед основних міжнародних нормативно�правових
актів соціального права ЄС назвемо такі: "Загальна Декла�
рація прав людини" (1948р.); "Міжнародний Пакт про еко�
номічні, соціальні і культурні права" (1948р.); "Європейська
культурна конвенція" (1954р.); "Європейська хартія місце�
вого самоврядування" (1985р.); "Європейський кодекс соц�
іального забезпечення" (1990р.); "Європейська соціальна
хартія" (1996р.) та інші, що свідчить про тривалі інтеграційні
процеси соціальних правових систем країн — членів ЄС.

Культурний вибір є центральним серед соціальних прав
людини, яка протягом життя може ідентифікуватися з
різними культурами. Головним є не захист культурних прав
національної меншини, а пошук шляхів поєднання принци�
пу універсалізму з реальністю культурного розмаїття. Про
складність цих процесів свідчать заяви офіційних політиків
ФРН про те, що мультикультурне суспільство у Німеччині
спіткав абсолютний провал [7].

Пошук шляхів досягнення взаємопорозуміння, терпи�
мості, попередження конфліктних ситуацій між представ�
никами різних традицій, уподобань, ціннісних орієнтацій
набувають дедалі більшої актуальності. Варшавський самміт
Ради Європи у травні 2005 р. визначив міжкультурний діа�
лог як одну з пріоритетних сфер діяльності РЄ на майбутні
роки. У 2006 р. Комітет Міністрів РЄ розпочав підготовку
Білої книги з міжкультурного діалогу, яку було оприлюд�
нено у 2008 р. як джерело різних ініціатив та політичних
підходів до покращення культурного розмаїття, зменшен�
ня ризиків дискримінації та знищення культурних меншин.

Особлива увага приділяється конфесійному вимірові
міжкультурної комунікації [8].

Разом зі ствердження плюралізму й взаємної терпи�
мості необхідно запроваджувати "демократичне керування
зростаючим культурним розмаїттям" через різнорівневий
міжкультурний діалог. При цьому право вибирати свою
власну культуру є центральним питанням прав людини і "на
різних життєвих етапах кожна людина може ототожнюва�
ти себе з різними культурами".

Ця теза ще раз підтверджує те, що немає потреби чітко
"ідентифікувати" індивіда з тією чи іншою культурою. На�
справді, все набагато складніше. Самоідентифікація може
варіюватися у продовж всього життя. І тому головним є не
чітке визначення, до якої саме культури належить особа, а
тоді захищати її права як представника саме тієї культури чи
цивілізації, а необхідно створити таке середовище, в якому б
не було б потреби захищати права тієї чи іншої меншини. І
таке середовище буде задовольняти не лише тих суб'єктів,
які чітко себе не ідентифікують з тією чи іншою культурою
чи вважають себе представниками тієї чи іншої цивілізації
(адже "конфлікт ідентифікацій" може відбуватися і в сере�
дині однієї людини), але й буде сприяти реалізації творчих
здібностей навіть стійких послідовників тієї чи іншої конфесії.

Можна стверджувати, що головна мета міжкультурно�
го діалогу й присвяченої йому Білої книги полягає в тому,
щоб, зберігаючи принцип універсалізму, шукати й знаходи�
ти шляхи поєднання цього принципу з реальністю культур�
ного розмаїття [9] .

Ключовий закон, який формує правове поле українсь�
кого культурного простору, на якому провадиться культур�
на діяльність та задовольняються культурні, інформаційні
та дозвіллєві потреби наших громадян, визначає серед ос�
новних засад державної політики у сфері культури пропа�
гування української національної культури у всій її різно�
манітності за кордоном та світового культурного надбання
в Україні, підтримку вітчизняного виробника у сфері куль�
тури та забезпечення розвитку міжнародного культурного
співробітництва.

Серед пріоритетів державної політики у сфері культу�
ри визначено створення умов для розвитку культури украї�
нської нації, корінних народів та національних меншин Ук�
раїни.

Поряд з тим, що держава забезпечує всебічний розви�
ток і функціонування державної мови у сфері культури, вона
також гарантує вільне використання мов усіх національних
меншин України та забезпечує дотримання прав громадян
України всіх національностей у цій сфері. Насамперед, ство�
рюючи умови для культурного розвитку громадян України
всіх національностей, сприяючи залученню їх до спільного
процесу створення культурних цінностей. Крім того, гро�
мадяни України будь�якої національності мають право збе�
рігати, розвивати і пропагувати свою культуру, мову, тра�
диції, звичаї та обряди, утворювати національно�культурні
товариства, центри, заклади культури та провадити будь�
яку іншу діяльність у сфері культури, що не суперечить за�
конодавству.

На державу покладено сприяння міжнародному куль�
турному обміну, співробітництву закладів культури, про�
фесійних творчих працівників, працівників культури Украї�
ни із зарубіжними партнерами. А заклади культури неза�
лежно від підпорядкування, форми власності та організац�
ійно�правової форми, професійні творчі працівники, окремі
громадяни мають право самостійно укладати договори (кон�
тракти) з іноземними фізичними та юридичними особами
про форми співробітництва у сфері культури, брати участь
у роботі відповідних міжнародних організацій та фондів,
провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культу�
ри відповідно до законодавства.

Окремо наголошується, що держава піклується про за�
доволення національно�культурних потреб українців, які
проживають за межами України, зокрема шляхом сприян�
ня проведенню культурно�мистецьких заходів за кордоном,
відкриття та діяльності українських національних культур�
них центрів, національних освітніх закладів у інших краї�
нах [6].

Серед 110 завдань, покладених Указом Президента Ук�
раїни "Про Положення про Міністерство культури Украї�
ни" від 6 квітня 2011 року № 388/2011 на Мінкультури Ук�
раїни, цієї проблематики стосується щонайменше 24 пунк�
ти.

Мінкультури України визначає пріоритетні напрями
розвитку у сферах вивезення, ввезення і повернення куль�
турних цінностей, державної мовної політики, міжнаціо�
нальних відносин, релігії та захисту прав національних мен�
шин України, формує, встановлює та затверджує в установ�
леному порядку за участю та погодженням з іншими сторо�
нами соціального діалогу державні соціальні нормативи у
сфері обслуговування закладами культури та здійснює в
межах своїх повноважень заходи щодо виявлення, обсте�
ження, обліку і охорони осередків народних художніх про�
мислів та заповідних територій народних художніх про�
мислів. Крім того, формує та веде Державний реєстр націо�
нального культурного надбання, здійснює заходи, спрямо�
вані на популяризацію культурних надбань Українського на�
роду за межами України і світової культури в Україні та
залучає представників української діаспори до участі в куль�
турно�мистецьких проектах та інших видах культурної
діяльності; підтримує міжнародний культурний обмін та
сприяє співробітництву державних установ, громадських
організацій та приватного сектора у сфері міжнародного
культурно�мистецького співробітництва;

Мінкультури України також сприяє зміцненню взаємо�
розуміння і терпимості між релігійними організаціями
різних віросповідань, участі релігійних організацій у міжна�
родних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із
міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релі�
гійними організаціями, налагоджує контакти і коорди�
наційні зв'язки з відповідними органами інших держав із цих
питань та забезпечує реалізацію прав осіб, які належать до
національних меншин України.

Серед іншого, зазначений орган державної влади сприяє
збереженню і розвитку етнічної самобутності національних
меншин України, задоволенню їх культурних, мовних та
інформаційних потреб, розробляє заходи щодо збережен�
ня і розвитку культурного та мовного розвитку національ�
них меншин України та здійснює заходи щодо формування
толерантності в українському суспільстві та запобігання
розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам
дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками
раси, етнічного походження, мовними ознаками і з реалі�
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зації положень Європейської хартії регіональних мов або
мов меншин сфері культурної діяльності та засобах її
здійснення.

Документ передбачає також сприяння діяльності гро�
мадських організацій, які створені національними менши�
нами України, щодо організації і проведення культурно�ми�
стецьких та мовно�просвітницьких заходів, надання кон�
сультативної допомоги в організації їх діяльності, розвит�
ку етнокультурних зв'язків громадських організацій націо�
нальних меншин з відповідними громадськими організація�
ми за межами України, забезпечення захисту законних прав
національних меншин, у тому числі проведення міжнарод�
них, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжна�
ціональних відносин та сприяння розширенню міжнародно�
го співробітництва з державами, що мають в Україні етніч�
но споріднені спільноти [6].

Соціальні стандарти ЄС формуються в умовах існуван�
ня серед його членів різних моделей соціальних держав —
"континентальна", "англо�американська", "скандинавська".
Наприклад, сім з 27�ми країн Євросоюзу не мають фіксова�
ної мінімальної заробітної плати — Фінляндія, Швеція, Да�
нія, Австрія, Німеччина, Італія та Кіпр. Серед решти країн
цей соціальний стандарт виглядає наступним чином (табл.
1) [2].

Соціальні стандарти є ключовим елементом соціаль�
ної політики держави і виступають інструментом управ�
ління, механізмом підвищення конкурентоспроможності
та індикатором якості послуг. Ядром ідеології побудови
системи соціальних стандартів виступає концепція "соц�
іальної держави" та теорія "управління орієнтованого на
результат".

Публічними формами задоволення соціальних потреб
є індивідуальна та сумісна. Потреби індивідуальної форми
фінансуються з державного бюджету і встановлюються дер�
жавою. Сумісні, наприклад, освітні чи культурні соціальні
послуги, фінансуються з місцевого бюджету, а єдині соц�
іальні стандарти їх надання у нас перебувають на стадії
формування.

Існуюча в Україні бюджетна система поглиблює наяв�
ну диференціацію у доходах та видатках місцевих бюджетів.
Так, за сумою власних доходів амплітуда складає 7,5 рази,
а за видатками, що враховуються при визначенні міжбюд�
жетних трансфертів — 5,8 рази. Кількість та якість соціаль�
них послуг є територіально диференційованою. Територі�
альні соціальні диспропорції наведені у табл. 2 [10].

Крім соціального, варто відмітити етнічний та мовно�
культурний аспекти проблеми. Частка українофонів (2004 р.)
є найвищою саме серед злиденних — 43 відсотки, та серед
бідних — 42 відсотки; натомість серед середнього класу вона
складає 35 відсотків. Диспропорції щодо освітнього рівня
(2001 р.): серед українців повну вищу освіту має лише

12 відсотків, серед росіян — 19 відсотків; натомість із по�
чатковою освітою українців 15 відсотків, а росіян — 11
відсотків. Це успадкована постколоніальна ситуація, вип�
равлення якої потребує цілеспрямованої соціальної та куль�
турно�освітньої політики шляхом усуненням адміністратив�
но�територіальних соціальних диспропорцій.

ВИСНОВКИ
Розвиток демократії, зміцнення правової держави, де�

централізація публічної влади через становлення місцево�
го самоврядування, запровадження управління, орієнтова�
ного на результат, розвиток соціально�правової компара�
тивістики та ратифікація міжнародних соціально�правових
актів — основні механізми адаптації культурного простору
України до єдиного соціального простору ЄС.

Закон України "Про культуру" враховує основні вимо�
ги стандартів ЄС щодо демократичного керування зроста�
ючим культурним розмаїттям через механізм міжкультур�
ного діалогу. На черзі — розробка відповідних підзаконних
нормативно�правових документів.

Державно�церковне та міжконфесійне правове поле Ук�
раїни є найслабшою ланкою нормативно�правового механ�
ізму євроінтеграції культурного простору країни. Включен�
ня до структури Міністерства культури України Департа�
менту у справах релігій та національностей покликано за�
безпечити системний підхід вирішення наявної проблеми.

Відзначають два вектори розвитку соціальної сфери в
Україні: перший — послідовне відтворення громіздкої, соці�
ально та фінансово невиправданої системи пільг і соціаль�
них виплат та вузькоідеологічної культурної сфери зі збе�
реженням неефективної розгалуженої мережі державних
закладів та установ, що відповідає традиціям і підходам ра�
дянської моделі; другий — запровадження нових, більш
ефективних та економічно обгрунтованих форм і видів фор�
мування соціально�культурного простору, яке супровод�
жується розвитком базової мережі закладів культури на
рівні громад, що відповідає сучасній моделі та соціальним
стандартам ЄС та слугуватиме залученню країни до проце�
су міжкультурного діалогу як політичного пріоритету ЄС.

Величезний пласт традиційної культури українського
народу є найважливішим чинником євроінтеграції України
до спільного адміністративно�соціального простору ЄС.
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№ Назва 
країни 

Мінімальна 
з/п (євро) 

% від 
середнього 
значення 

1. Люксембург 1642 210 
2. Франція 1321 169 
3. Англія 1010 129 
Середнє значення 
мін. з/п 780 100 

4. Іспанія 728 93 
5. Чехія 360 46 
6. Естонія 278 36 
7. Болгарія 123 16 
Для порівняння – 
Україна 90 12 

Таблиця 1. Мінімальна заробітна плата окремих країн ЄС
станом на 2007 рік

№ Місце 
проживання 

Злиденні, 
% 

Бідні, 
% 

Середні, 
% 

Заможні, 
% 

1. Київ 0 23 75 2
2. Велике місто 

(>250 жит.) 5 29 65 1 

3. Мале місто 5 39 54 2 
4. Село 7 41 51 1 

Таблиця 2. Територіальні соціальні диспропорції в Україні
станом на 2004 рік
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні питання запобігання та врегулювання етнопо�

літичних конфліктів є одним з найважливіших у державно�
му управлінні. Немає необхідності доводити, що наслідки
цих конфліктів чинять вкрай негативний вплив не лише на
розвиток, але й на імідж тих держав, які не здатні запобігти
конфліктам такого роду. Але найголовніше, що загострен�
ня конфліктів веде до людських жертв, число яких може ви�
мірюватися десятками й сотнями тисяч. Лише за останні 15
років в Турецькому Курдистані в результаті зіткнень курдів
з турецькими урядовими військами загинуло 26 тис. чоловік,
у Шрі�Ланці — більше 35 тис., у Сьєрра�Леоне в етнічному
конфлікті загинуло близько 100 тис., на Філіппінах
(о. Мінданао) — понад 120 тис., у Ліберії — більше 150 тис.,
у Боснії та Герцеговині — біля 200 тис., у Судані — більше
1 млн, в Афганістані — понад 1 млн, у Сомалі — більше
350 тис., в Анголі — понад 500 тис., у Руанді лише за три
місяці 1994 р. загинуло більше 1 млн чоловік. Багато з на�
званих етнополітичних конфліктів залишаються неврегуль�
ованими й дотепер. По суті, те ж саме можна сказати і про
низку етнополітичних конфліктів на пострадянському про�
сторі, адже вогнища етнічної напруженості зберігаються на
Кавказі, Наддністрянщині, у Криму, Середній Азії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасні дослідження питань врегулювання етнополі�

тичних протиріч за своєю суттю є міждисциплінарними.
Певною мірою вони є результатом синтезу різних академ�
ічних напрямів. До них можна віднести комплекс наук, що
вивчають державне управління загалом, етнополітичний
та адміністративний менеджмент зокрема, а також низку
інших наук: етнологію, етносоціологію, етнополітологію,
етнопсихологію тощо. Такі академічні дискусії пожвавлю�
ють пошук ефективних механізмів управління етнополі�
тичною сферою та активізують дослідження українських
вчених у галузі етнополітології. У цьому зв'язку варто
відзначити роботи О. Антонюка, І. Варзара, М. Вівчарика,
В. Євтуха, В. Ігнатова, О. Картунова, Г. Касьянова, А. Кіссе,
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нальна політика, національні меншини, етнічні групи.

В. Котигоренка, І. Кресіної, В. Крисаченка, І. Кураса,
А. Леонової, Л. Лойко, О. Майбороди, О. Маруховської,
М. Обушного, І. Онищенка, Г. Перепелиці, В. Ребкала,
С. Римаренка, В. Скуратівського, Л. Шкляра тощо. У пра�
цях цих науковців закладені загальні концептуальні й ме�
тодологічні основи дослідження етнополітичних процесів
та управління ними.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Науковий інтерес до вивчення визначальних тенденцій

розвитку етнополітичної сфери зумовлений активізацією
етнонаціонального фактора у сучасному державотворенні.
Ця обставина, у свою чергу, висуває перед вченими�сусп�
ільствознавцями низку завдань щодо забезпечення фор�
мування та функціонування дієвих механізмів державно�
го управління у цій сфері. При цьому слід враховувати
вітчизняну етнонаціональну специфіку, яка полягає, на�
самперед, у високому ступені її самоорганізації та зумов�
лює потребу в особливих концептуальних та методологіч�
них підходах до розроблення методів регулюючого впли�
ву держави на процес етноконфліктних протиріч.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світова наука і практика свідчить, що найнадійнішим

способом подолання конфліктних ситуацій є політичний
діалог сторін. У його основі повинні лежати конструк�
тивізм, логіка здорового глузду, прагнення до компроміс�
них поступків. В іншому випадку всі спроби розв'язати
конфлікт не приносять результатів. Максимум, що вдаєть�
ся — перевести його з гострої фази у мляво протікаючу.
Проте така ситуація здатна в будь�який момент знову ви�
бухнути насильством і кров'ю.

Багатий досвід щодо цього існує на Заході. Події в краї�
нах Європи і Америки в другій половині XX ст. (расові хви�
лювання в містах США, зростання правого і лівого екст�
ремізму, діяльність терористичних організацій у Європі
тощо) стимулювали розвиток наукових досліджень у цій
галузі.
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Розглядаючи питання концептуальних основ запобі�
гання та врегулювання етнополітичних конфліктів, варто
погодитись з думкою директора Проекту із систем пере�
говорів при Школі права Гарвардського університету
У.Юри, який дійшов висновку, що "збільшення числа етн�
ічних конфліктів стало результатом широкого позитивно�
го явища — передачі владних повноважень на більш низь�
кий політичний рівень". Він відзначає, що всі етнічні групи
у світі у своєму розвитку проходять три етапи: етап залеж�
ності і дискримінації, етап незалежності та етап взаємо�
залежності, або взаємовигідного співіснування з іншими
групами.

Разом з тим, цей науковець відзначає, що більшість лю�
дей живе нині в поліетнічних співтовариствах, і тому важ�
ливо знайти способи, як "звести наші відмінності до пози�
тивного, а не негативного балансу". Причому, як особли�
во підкреслює У.Юри, саме врегулювання розбіжностей у
ході переговорів є найважливішим завоюванням демок�
ратії, а не вибори чи можливість звернутися в судові орга�
ни [1. с. 77—83].

Конфлікт надзвичайно важко погасити, набагато лег�
ше йому запобігти, і найпершим кроком на цьому шляху
має стати широке обговорення конфліктної ситуації у
формі дискусій. Вони можуть бути закритими, щоб забез�
печити довірчий характер обміну думками, або публічни�
ми, у яких беруть участь широкі верстви населення. Базо�
вими правилами таких дискусій, на думку автора, мають
бути три неодмінні принципи: "не обвинувачуй" — зазви�
чай це веде до поляризації думок; "ніяких особистих на�
падок" — це може виявляти великий стримуючий вплив;
"не переривай" — навчися слухати іншого; розуміння і
зближення можливі лише в тому випадку, якщо учасники
дискусії будуть прислухатися один до одного.

У гострих конфліктних ситуаціях надзвичайно корис�
ним буває звернутися до минулого. Історія взаємин етніч�
них груп повна драматизму. Образи й несправедливості
минулого в умовах конфлікту здобувають, як правило,
гіпертрофованого характеру. Тому важливою є установ�
ка визнати ці образи в контрольованій обстановці. Взаєм�
не вибачення завжди сприяє конструктивному обговорен�
ню планів на майбутнє.

Не менш важливо зрозуміти, що ж стоїть за твердими
вимогами конфліктуючих сторін. Без чіткої відповіді на ці
питання конструктивний розв'язок неможливий.

У процесі спільного розв'язання проблеми досить ко�
рисно вести пошук загальної мети. Крім розбіжностей, у
конфліктуючих сторін завжди є й спільні інтереси — еко�
номіка, вирішення екологічних проблем, створення демок�
ратичних інститутів, безпека тощо. Якщо в центрі обгово�
рення будуть лише питання конфлікту, дискусія може
швидко загостритися. Об'єднання сил у підтримку загаль�
них цілей зможе створити умови для розв'язання більш
важких запитань.

Взаємний прояв доброї волі в процесі переговорів і
дискусій — це неодмінна умова досягнення результату.

Наступний крок — вироблення проектів можливих
угод. При цьому важливо не прагнути до остаточного вре�
гулювання спірних питань, найчастіше на стадії конфлік�
ту це неможливо. Набагато продуктивніше намітити пев�
ний план дій, що відповідає інтересам обох сторін, іти від
часткового до загального, ставити на порядок денний лише
ті питання, дійти згоди по яких вбачається можливим.

Реалізація досягнутих угод — не менш важлива скла�
дова частина переговорного процесу. Світова практика ба�
гата прикладами, коли досягнуті угоди залишаються лише
гарними паперами, на практиці вони не виконуються або
виконуються не в повному обсязі. Щоб вони стали реаль�
ністю, необхідна інституціалізація переговорного проце�
су — встановлення чітких правил урегулювання відносин
сторін, їх взаємодії. Під інституалізованим механізмом ро�
зуміється не лише встановлення суворих юридичних актів,
а весь спектр можливих регулюючих норм: законодавчі
акти, протоколи, меморандуми, усні домовленості. Важ�
лива не форма, а наявність добровільної і легітимної зго�
ди будувати відносини та вести переговори в рамках пев�
них правил. Тобто створення різноманітних погоджуваль�
них комісій, громадських центрів з вирішення конфліктів,
підключення громадських масових організацій, усіх заці�
кавлених громадян є обов'язковою умовою інститу�
ціалізації вирішення етнополітичних проблем. У форму�

ванні стимулів для співробітництва конфліктуючих сторін
можуть допомогти зовнішні сили і засоби. При цьому мова
йде не лише про миротворчі сили, участь яких, як показує
практика, є крайнім інструментом припинення кровопро�
лиття, не лише фінансові ресурси, але й фонди, у яких на�
копичений достатній досвід урегулювання етнополітичних
конфліктів.

Взагалі будь�яке рішення, що стосується врегулюван�
ня етнополітичних конфліктів, повинне, очевидно, дозрі�
вати спочатку в експертів, а потім розглядатися політика�
ми. Приклад Югославії і Косово показав, що під гаслом
справедливості політики роблять помилки і навіть злочи�
ни, за які ніхто не несе відповідальності. Сама ж етнопол�
ітична проблема при цьому не лише не вирішується, але
найчастіше ще більше загострюється.

Що стосується концептуальної схеми функціонуван�
ня державних механізмів запобігання та врегулювання ет�
нополітичних конфліктів, то слід зазначити, що саме чітка,
струнка державна доктрина запобігання або врегулюван�
ня вже існуючих етнополітичних конфліктів, а також роз�
винена мережа моніторингу й попередження можливої
конфронтації на етнічному грунті зможуть знизити
конфліктність у цій сфері.

Одним з механізмів ефективної державної політики
України в галузі управління поліетнічним суспільством
може стати система етнічного і конфесійного моніторин�
гу, що є інструментом раннього попередження конфліктів
у сусідній Росії.

В.Тишков і В.Степанов так описують цю практику: "Під
раннім попередженням розуміється заснована на пост�
ійному моніторингу і компаративному аналізі здатність оц�
інювати соціально�культурну і політичну ситуацію в краї�
нах, регіонах і місцевих співтовариствах з метою визна�
чення існуючої або потенційної загрози конфронтації чи
конфлікту і здатність ефективно поширити відповідну
оцінку для можливого вживання заходів з боку суспіль�
ства і держави" [ 2. с. 7].

На їхню думку, предметом моніторингу є, насамперед,
не відносини і не стан культур (етносів), а те, що можна
визначити як "клімат" або як стан суспільного середови�
ща, у яке включені різноманітні параметри — від твердих
реалій екології і демографії до тематики суспільних дебатів
і дискусій з питань інтерпретації минулого й сьогоднішніх
проблем. Тобто мова йде про всі соціально значимі події
та суспільні реакції на них. Оскільки в більшості випадків
причиною напруженості та відкритого насильства служать
не самі міжетнічні відмінності, а більш складні фактори
соціального, політичного, ідеологічного і навіть емоційно�
го характеру, у завдання служб моніторингу повинні вхо�
дити відстеження та аналіз різних економічних, соціаль�
но�політичних, культурних і психологічних явищ. Крім
того, якщо взяти до уваги, що етнічна ідентичність є сумі�
жною з ідентичністю конфесійною, то невід'ємною части�
ною роботи повинно стати спостереження за поширенням
релігійності серед населення, за умовами реалізації віру�
ючими своїх потреб у дотриманні догматів віровчення та
деяких сторін способу життя (свята, обряди тощо). Тут
дуже важливо не порушити баланс між проголошеною
світськістю держави та обов'язком влади поважати почут�
тя віруючих, що може призвести до росту ксенофобії на
грунті інших суспільних проблем. Особливе значення та�
кож має профілактика утворення терористичних органі�
зацій. Для ефективної протидії необхідний точний "діаг�
ноз" явища, який може бути різним у різних країнах.

Світова практика моніторингу виробила різноманітні
методи оцінки етнічної конфліктності. Серед них можна
виокремити наступні:

— метод кількісної обробки даних (науковий проект
групи вчених Мічиганського університету "Меншини в
стані ризику" (Minorities at Risk));

— випуск журналів, бюлетенів, щорічна доповідь та
підготовка спеціальних доповідей з конкретних проблем і
ситуацій (їх готують неурядові організації "Культурне ви�
живання" (Cultural Survival), "Група з прав меншин"
(Minority Rights Group), "Міжнародна робоча група у спра�
вах аборигенних народів" (International Working Group for
Indigenous Affairs));

— моніторинг збройних конфліктів та відповідних пуб�
лікацій на основі аналізу оглядових доповідей і аналітич�
них матеріалів (Шведський Інститут з проблем миру і без�
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пеки (СИПРИ), Норвезький Міжнародний інститут миру
в Осло (ПРИО);

— методика кількісного аналізу матеріалів ЗМІ, зок�
рема облік частоти згадування проблем і "ситуацій" за да�
ними світової, національної, місцевої преси та новинних
агентств (проект "Глобальні дані" (Global Event Data System
— GEDS), Швейцарський фонд миру (Swiss Peace
Foundation));

— методика дескриптивного текстуального аналізу та
обов'язкової оцінки тенденцій (російська "Мережа етно�
логічного моніторингу та раннього попередження
конфліктів" — (EAWARN — Early Warning) [ 3. с. 27].

Керівником Мережі етнологічного моніторингу
В.Тишковим в 1996 р. була розроблена система з 46 умов�
них індикаторів конфліктності, яка вимагала від експертів
Мережі, крім дескриптивного текстуального аналізу, обо�
в'язкової оцінки тенденцій, що виражається в балах. Ця
методика, а також публікації Мережі та аналітичні матер�
іали, розповсюджувані через Інтернет, активно викорис�
товуються працівниками федеральних і регіональних
органів влади Росії, політиками і фахівцями деяких країн
СНД та країн Балтії.

Своєчасне і точне відстеження потенційних етнополі�
тичних загроз може бути ефективно використане лише у
випадку функціонування відповідних державних структур,
у завдання яких входить систематична робота щодо запо�
бігання ймовірних та врегулювання існуючих етнополітич�
них конфліктів. Крім того, має бути також відпрацьова�
ний механізм переходу від моніторингу до початку актив�
них дій з урегулювання етнополітичних протиріч. По�
слідовна робота з налагодження цього механізму дозво�
лить виявити розриви між аналізом проблем конфлікту та
заходів з його локалізації та усунення, а також буде спри�
яти формуванню адекватної державної етнополітичної
стратегії.

Фахівець із переговорів Е.Бленаси визначає 6 рівнів,
на яких може здійснюватися подібна стратегія — міжосо�
бистісний, населених пунктів, общинний, регіональний,
державний і міждержавний. Агентами такої стратегії
відповідно виступають неформальні групи, відомі особис�
тості; органи місцевого самоврядування, представники
влади, соціально�культурні організації, неурядові органі�
зації, жіночі, конфесійні та інші організації; фонди та
інститути; уряди, Гаазький суд, ОБСЄ тощо [4, c. 36—37].

Наступний крок — вироблення форм втручання в
конфлікт. Деякі експерти, наприклад, М. Ланд, пропону�
ють спільне використання "м'яких (дипломатичні методи,
робота з місцевими інститутами влади) і твердих (військо�
ва сила) методів". Інші виступають за підтримку викорис�
тання якогось одного з методів. Хоча є очевидним, що за�
стосування силових ресурсів уже не означає "профілак�
тики" конфлікту, а виводить його безпосередньо в актив�
ну фазу [5, c. 14].

Стосовно вже згаданих шести рівнів, висунутим
Е.Бленаси, заходи наступного етапу можуть включати:
пропорційна представленість усіх етнічних груп в органах
місцевого самоврядування, участь населення в прийнятті
політичних рішень, підвищення грамотності в галузі прав
людини; семінари, налагодження торговельних відносин
між громадами, угоди про поділ повноважень; співробіт�
ництво регіональних органів влади, міжрегіональне співро�
бітництво з економічних, екологічних питань; розвиток
ЗМІ на мовах етнічних меншин, мультикультурні органі�
зації, законодавчі реформи, моніторинг дотримання прав
людини; превентивна дипломатія, програми обміну, двос�
торонні угоди, економічна інтеграція, управління природ�
ними ресурсами, однобічні жести доброї волі тощо [5, c.
39].

Як видно з наведеного переліку, деякі заходи спрямо�
вані не лише на здійснення й удосконалення адміністра�
тивного контролю над дотриманням прав людини, але й
формування світогляду громадян. Такі методи, як розви�
ток певної спрямованості засобів масової інформації та
фахова освіта, повинні забезпечити формування особли�
вих уявлень про суть міжетнічних відносин, вироблення
культури взаємодії, заснованої на етнічній і релігійній то�
лерантності.

У Декларації принципів толерантності, прийнятою Ге�
неральною Конференцією ЮНЕСКО в 1995 році, це понят�
тя визначається як, по�перше, повага, прийняття та пра�

вильне розуміння різноманітності національних культур
світу, форм самовираження та прояву людської індивіду�
альності; по�друге, як відмова від догматизму, утверджен�
ня норм міжнародно�правових актів в сфері прав людини
[6].

Толерантність — не поступка, полегкість або потуран�
ня, а, насамперед, активне ставлення, сформоване на ос�
нові визнання універсальних прав і основних свобод лю�
дини. За словами В.Тишкова, "це не вседозволеність і все�
прощення; вона повинна містити в собі і активну дію, особ�
ливо щодо крайніх форм нетерпимості". З іншого боку,
придушення різних форм нетерпимості в ім'я твердження
толерантності може означати кінець самої концепції й пол�
ітики толерантності [7, c. 259].

Що стосується формування толерантності в по�
ліетнічнім суспільстві, то для цього, згідно В.Тишкову, не�
обхідно дотримуватися ряду умов:

а) сучасне знання про суспільство та проблеми толе�
рантності;

б) заснована на цьому знанні відповідальна експерти�
за та рекомендації;

в) політична прихильність до політики згоди і терпи�
мості;

г) матеріальні ресурси та зовнішня підтримка прин�
ципів і політики толерантності [7, c. 268].

Політика толерантності, а також її конкретні механі�
зми та програми повинні здійснюватися в різних сферах
життя суспільства. У соціальній сфері необхідно керува�
тися фундаментальним принципом права людини на соц�
іальний порядок і обов'язком держави є забезпечувати
прийнятні умови існування для всіх громадян. На законо�
давчому рівні повинна бути гарантована регіональна, етн�
ічна, культурна різноманітність населення. На урядовому
рівні обов'язкова розробка потужних програм з протидії
ксенофобії, будь�яких проявів етнічної ворожості та дис�
кримінації. Особлива роль у формуванні толерантності в
населення належить системі освіти та культурній політиці.
На інтелектуальну еліту та відповідні органи влади пови�
нен бути покладений обов'язок створення педагогіки то�
лерантності, розрахованої на всі вікові групи та прошар�
ки суспільства. Тут незаперечне значення ЗМІ. Дуже важ�
ливо розробити технології, які дозволили б регулювати по�
токи інформації, що несуть у собі елементи розпалення
міжетнічної ворожнечі, і не ввести разом з тим тверду цен�
зуру, означаючи закінчення свободи слова.

Вироблення етнічної толерантності ускладнюють при�
клади негативного досвіду міжетнічних взаємодій протя�
гом усієї історії людства — міжетнічна напруженість,
етнічні конфлікти, війни. Перетин позитивного і негатив�
ного досвіду міжетнічних взаємозв'язків надовго утри�
мується в історичній пам'яті етнічної спільноти, знаходя�
чи відбиття в колективних уявленнях, що здійснюють, у
свою чергу, вплив на свідомість окремих особистостей. Усе
це підсилює потребу у теоретичній розробці проблем ет�
нічної толерантності.

Проте, варто також зазначити, що надмірна абсолю�
тизація практики толерантності у сфері міжетнічних сто�
сунків з одночасним не визнанням раціональної ролі на�
сильництва в конкретних історичних умовах призводить
до виникнення хвилі екстремізму, етнополітичної напру�
женості, тим самим дестабілізуючи ситуацію.

Таким чином, якість практики толерантності за сучас�
них умов визначається, з одного боку, можливістю нейт�
ралізації етнополітичних конфліктів, а з іншого — непо�
хитністю державно�політичного ладу країни.

Повертаючись до тематики статті, варто зазначити, що
досвід формування та реалізації етнополітичної парадиг�
ми демократичними країнами, насамперед, такими як
США, Канада, Великобританія, Швейцарія, переконливо
свідчить, що у формуванні державних механізмів, спрямо�
ваних на створення моделі найбільш гармонійних націо�
нальних відносин у державі, можна виділити низку клю�
чових напрямів, які дозволяють успішно вирішувати зав�
дання запобігання етнополітичних протиріч. До основних
з них належать: забезпечення політичного функціонуван�
ня етноспільнот (створення умов для їх політичної само�
організації та участі у політичному житті суспільства);
врахування у державній політиці як соціальної стратифі�
кації суспільства, так і тих інтересів, що випливають із ет�
нічної ідентичності різних прошарків населення; задово�
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лення соціальних, економічних, політичних, культурних
потреб різних етнічних груп; регулювання державою, її
інститутами та іншими суспільними структурами (політич�
ними партіями, етнічними організаціями тощо) етнополі�
тичних процесів [8, с. 347—348].

У цьому зв'язку актуальною є необхідність визначи�
тися з тими засадничими принципами функціонування дер�
жавних механізмів запобігання та врегулювання етнопол�
ітичних конфліктів, якими державна політика керується
або принаймні гарантується.

У якості пріоритетного принципу ми пропонуємо тезу
про те, що в основі такої політики повинні лежати ідеї
цінності індивідуальної волі, пріоритетності прав людини
і громадянина, принципи етнічної толерантності і терпи�
мості, мультикультуралізму і поваги до мови, культури і
способу життя всіх етнічних груп. Саме тому світогляд�
ною основою державних механізмів запобігання та врегу�
лювання етнополітичних конфліктів, на якому б рівні вони
не функціонували, повинна стати ідея рівності і свободи в
їхньому ліберальному трактуванні.

Разом із цим, ми усвідомлюємо той факт, що демокра�
тизація як політичний процес не вирішує всіх етнонаціо�
нальних проблем. Вона має як свої можливості, так і свої
ліміти, обмеження. Ці обмеження пов'язані, зокрема, з тим,
що при мажоритарній системі неможливим є рівномірне
представництво інтересів етнічних меншин. Існує і пробле�
ма співвідношення універсальних за своїм характером прав
людини і специфічних прав етнічних меншин. Демократії
також не знімають уявлень про перевагу домінуючого ет�
носу або, навпаки, міноритарної етнічної групи.
Відкритість суспільства, у свою чергу, веде до посилення
міграційних потоків, що ускладнюють етнічну картину і
міжетнічний крос�контакт.

Другим базовим принципом, на нашу думку, повинна
стати теза про те, що високий рівень етнічної толерант�
ності та міжетнічної згоди можливий лише при збігу ба�
зових економічних, політичних, соціальних, культурних та
інших цінностей та узгодженні основних кодів цивільної
ідентичності.

Наприклад, підтримувана більшістю українців (поза
етнічною складовою) ідеологія відродження України як
цивілізованої держави у якості національної ідеї може ста�
ти фактором консолідації суспільства, у тому числі і в ет�
нополітичній сфері. Дуже важливо добитися того, щоб
міноритарні етноси в рамках високого рівня етнічної іден�
тифікації не почували ніякої зневажливої стигматизації з
боку домінуючих етносів. Дане твердження повинно бути
домінантним і у зворотній інтерпретації. Це особливо важ�
ливо для поліетнічних регіонів і територій. За великим ра�
хунком мова йде про визнання необхідності національної
ідеї, сполученої з поліетнічним характером українського
суспільства.

У якості іншого не менш важливого принципу пропо�
нується вимога можливості та необхідності збігу основ�
них економічних і соціальних стратифікаційних одиниць
у горизонтальній етносоціальній структурі. Інакше кажу�
чи, необхідно прагнути до того, щоб соціальна стратифі�
кація етнічних груп — за доходами, престижем, владою,
доступом до тих чи інших соціальних благ і цінностей —
була близька до соціальної стратифікації сусідніх етніч�
них груп, а в ідеалі збігалася із загальнонаціональною соц�
іальною структурою. Тому необхідним є правове закріп�
лення на державному рівні мінімальних соціальних стан�
дартів для українських регіонів.

У цьому зв'язку найбільш спірним залишається питан�
ня про преференції для етнонаціональних меншин. Цілком
очевидно, що відповідь на нього неоднозначна. Тому при�
ведемо лише позицію відомого американського політоло�
га М.Ліпсета, з якою ми погоджуємось: "Щоб відновити
національний консенсус із цивільних прав і расової спра�
ведливості, афірмативні дії слід перефокусувати, а не ви�
кидати через непотрібність. Відхід від політики, що робить
наголос на особливі преференції, не може і не повинен оз�
начати відмову від зобов'язання націй по гарантуванню
рівних можливостей для "ущемлених" громадян [9. c. 149—
150].

ВИСНОВКИ
Таким чином, етнополітична згода на різних рівнях

може бути досягнута за обов'язкової наявності наступ�

них умов. По�перше, представник нацменшини як індивід
і етнос (етнічна група) як спільність із власними ідентич�
ностями повинні дійти згоди зі своїм оточенням — етнос�
вітом, пронизаним функціональними зв'язками між со�
бою. По�друге, необхідно подолати внутрішній і
зовнішній конфлікт ідентичності і детермінованості в
рамках української державності як надскладної етноси�
стеми.

Однак, ми розуміємо, що в сучасних умовах виконан�
ня запропонованих вимог ускладнюється тим, що ук�
раїнські етнічні окраїни у своїй більшості дотепер не є мо�
дернізованими соціальними системами. І тому протиріччя
етнічного характеру ускладнюються конфліктом ідентич�
ностей традиційного і сучасного або навіть постмодерно�
го суспільств у рамках єдиного соціуму.

За великим рахунком в цих специфічних умовах етно�
національна політика держави повинна стати інструмен�
том з подолання етнополітичних протиріч, пов'язаних з
модернізаційними та мобілізаційними процесами. Ефек�
тивна етнонаціональна політика покликана знімати про�
тиріччя між прагненнями етнічних груп до самоорганізації
і розвитку та різними рівнями політичної, соціально�еко�
номічної і культурної мобілізації.

Серед принципів державної національної політики
особливе значення для нас мають: рівність прав і свобод
людини і громадянина незалежно від расової належ�
ності, національності та мови, ставлення до релігії, на�
лежності до соціальних груп і громадських об'єднань;
заборона будь�яких форм обмеження прав громадян за
ознаками соціальної, расової, національної, мовної та
релігійної належності; своєчасне і мирне вирішення про�
тиріч і конфліктів; заборона діяльності, спрямованої на
підрив безпеки держави, порушення соціальної, расо�
вої, національної та релігійної ворожнечі та ненависті
тощо.

З огляду на вищенаведене, ми доходимо висновку про
те, що державні механізми запобігання та врегулювання
етнополітичних протиріч чи конфліктів повинні, в першу
чергу, сприяти формуванню громадянської нації та роз�
витку міжетнічної згоди і гармонії на принципах мульти�
культуралізму. Мова йде, насамперед, про формування на
державному рівні нової національної загальногромадянсь�
кої ідентичності та нової форми конструктивної неконф�
ліктної мобілізації етнічності.

У зв'язку із цим необхідно визнати безперспективність
етнонаціональної політики, побудованої на принципах
традиційного етнічного підходу до розуміння цілей, зав�
дань і методів такої політики, яка збільшує дистанції між
сучасною цивілізацією та корінними нечисленними наро�
дами (у той час як ця дистанція повинна зменшуватися).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Верховна Рада України двох останніх скликань фор�

мувалася за принципом партійного представництва. У
країнах сталої демократії члени парламентських партій
є переважно професійними політиками, які у своїй
діяльності репрезентують засноване на ідеології партії
бачення ефективної реалізації публічних інтересів. В
Україні партійна система перебуває на етапі становлен�
ня, і тому парламентські партії, особливо найбільші із
них, нагадують те, що відомий німецький соціолог, істо�
рик, економіст М. Вебер називав конгломератом різно�
го роду зацікавлених груп — об'єднань, які, перш за все,
прагнуть реалізувати власні партикулярні інтереси. У
зв'язку із цим, на його переконання, "реалізація політи�
ки за допомогою партій означає лише її реалізацію за
допомогою зацікавлених груп" [1, с. 183]. Таким чином,
дослідження сутності внутрішніх парламентських груп
інтересів сприяє виявленню глибинних чинників форму�
вання державної політики в Україні на парламентсько�
му рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед робіт, присвячених групам інтересів, варто

виділити монографії українських дослідників Ю.
Сабанадзе "Групи інтересів у перехідних суспіль�
ствах" та С. Телешуна, І. Рейтеровича "Вплив фінан�
сово�політичних груп на прийняття стратегічних
рішень у сфері політики та економіки: українські
реалії". Також необхідно відзначити роботи російсь�
ких вчених А. Павроза "Группы интересов и лоббизм
в политике", С. Перегудова "Корпоративное граждан�
ство" тощо.
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НЕВ ИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Попри зростаючу увагу науковців до проблеми фун�
кціонування груп інтересів в українському суспільстві
та механізмів їх взаємодії із органами державної влади,
особливість групового представництва в українському
парламенті є малодослідженою. Новизна роботи поля�
гає у спробі синтезувати основні теоретичні підходи до
вивчення груп інтересів та український досвід внутріш�
нього парламентського представництва партикулярних
інтересів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — грунтуючись на загальнотеоретичних

підходах до визначення поняття "група інтересів" та
особливостях української парламентської практики,
запропонувати авторське визначення поняття "внутрі�
шня парламентська група інтересів" (далі — ВПГ) та кла�
сифікацію таких груп, представлених у Верховній Раді
України V—VI скликань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковому середовищі існує два основних підхо�

ди до визначення сутності поняття "група інтересів":
організаційний та функціональний. Прихильники пер�
шого головним критерієм окреслення меж явища виз�
начають наявність формальної структури об'єднання та
фіксованого членства. Як зазначає один із розробників
концепції груп, американський політолог Р. Солсбері,
група інтересів — це "формально організовані асоціації,
що прагнуть здійснювати вплив на рішення уряду" [2].
Через те, що організаційний підхід значно звужує пред�

У статті досліджуються основні теоретичні підходи до визначення поняття "група інтересів". На ос?

нові синтезу теорії та особливостей парламентської практики в Україні пропонується авторський підхід

до визначення поняття "внутрішні парламентські групи інтересів" та їх класифікація.

In the article examines the main theoretical approaches to the definition of "interest groups". Based on the

synthesis of theory and characteristics of parliamentary practice in Ukraine, the author approaches to determining

the "internal parliament interest groups" and their classification are proposed.
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мет дослідницького пошуку, його ще називають "вузь�
ким". Він поширений серед західних дослідників, де по�
над століття об'єднання громадян виступають активни�
ми інституціоналізованими учасниками процесу форму�
вання державної політики.

В умовах, коли явище демократичного представниц�
тва партикулярних інтересів перебуває на етапі станов�
лення, обмеження предмета дослідження організацій�
ним підходом є невиправданим. Він не відображає ре�
альних соціальних суб'єктів політичної взаємодії. Саме
тому у пострадянських країнах більшого поширення
набув "широкий" функціональний підхід до визначення
сутності поняття "група інтересів". Його, зокрема, ок�
реслив російський дослідник системи функціонального
представництва С. Перегудов у такій формулі: "вклю�
чення групи у політичний процес дозволяє зарахувати
її до групи інтересів" [3, с. 25]. Тобто критерієм висту�
пає наявність активної групової діяльності щодо реалі�
зації функції представництва партикулярних інтересів
перед органами державної влади. Звідси походить
термін "функціональне представництво" політичних
інтересів, який передбачає цілеспрямований вплив зац�
ікавленої групи на органи влади з метою вирішення
якоїсь однієї або обмеженої кількості проблем. Су�
купність груп інтересів, представлених у суспільстві, та
механізми їх взаємодії з органами державної влади фор�
мують "систему функціонального представництва" по�
літичних інтересів.

Таким чином, у широкому розумінні, група інтересів
(interest group) — це добровільне об'єднання громадян,
сформоване довкола спільного інтересу, яке здійснює
цілеспрямовану діяльність щодо його реалізації. При
цьому сам інтерес виступає іманентною властивістю гру�
пи, яка не лише характеризує засади її утворення та виз�
начає склад групи, але і вказує на мету групової актив�
ності. Група інтересів може мати організаційну струк�
туру, а може діяти без формалізації членства. Це зале�
жить, перш за все, від типу об'єднання.

Відповідно до структури, стилю діяльності, спосо�
бу фінансування та бази підтримки американські дос�
лідники груп інтересів Г. Алмонд та Дж. Пауелл виділя�
ють чотири типи груп: [4, с. 130—135] "невпорядковані
групи" (anomic groups), "неасоційовані групи" (nonas�
sociational groups), "інституційні групи інтересів", "асо�
ціативні групи" (associational groups). "Невпорядковані
групи" мають стихійний характер та є реакцію на фрус�
трацію, розчарування та інші сильні емоції, тому не мо�
жуть бути предметом даного дослідження. "Неасоцій�
овані групи" у авторів класифікації мають низьку орган�
ізацію та формуються довкола спільного інтересу, по�
в'язаного з етнічною приналежністю, місцем проживан�
ня, віросповіданням, родинними зв'язками тощо. "Інсти�
туційні групи інтересів" формуються на базі політичних
партій, бізнес�корпорацій, парламенту тощо і виража�
ють свої власні інтереси або представляють інтереси
інших, існуючих у суспільстві груп. Вони поширені у сус�
пільствах з нерозвиненою громадянською структурою,
де асоційовані групи ще не здатні дієво артикулювати
суспільні інтереси. "Асоціативні групи" створюються
безпосередньо для того, щоб представляти інтереси
якоїсь специфічної категорії чи громадян та мають, як
правило, організаційну структуру. До них належать
профспілки, асоціації промисловців тощо. Це найбільш
поширений в країнах розвиненої демократії тип заці�
кавлених груп, який, за наявності умов для процвітан�
ня, здатен обмежити вплив невпорядкованих, неасоці�
ативних та інституційних груп.

Парламентська практика в Україні репрезентує три
з чотирьох різновидів груп даної класифікації: неасо�
ційовані групи у формі земляцтв; інституційні групи у
формі бізнес�груп, багатогалузевих корпорацій; асоці�
ативні групи у формі об'єднань підприємців, профспілок
тощо. Разом із тим, за формою політичного представ�
ництва усі вони мають інституційний характер, оскіль�

ки артикулюють інтереси груп народні депутати Украї�
ни.

Слід зазначити, що у країнах сталої демократії ос�
новне навантаження щодо репрезентації політичних
інтересів громадян та їх об'єднань лежить на партійно�
електоральній системі, а система функціонального пред�
ставництва виконує допоміжну роль. Це пов'язано із
різним ступенем загальності та всеоохопності політич�
них інтересів, репрезентованих партіями та групами. У
той же час за визначенням американського дослідника
Е. Шаттшнейдера, співвідношення між партійно�елек�
торальним та функціональним механізмом представниц�
тва політичних інтересів має пряму пропорційну за�
лежність: чим слабшою є партійна система, тим сильні�
ший вплив чинять групи інтересів на політичний процес;
і навпаки, якщо партії ефективно здійснюють свої
функції, то вони здатні значно обмежити чи звести до
мінімуму вплив груп інтересів [5, с. 35].

В Україні сучасна партійна система не реалізовує
належні їй функції повноцінно [6, с. 12]. За таких умов,
з урахуванням відсутності сталих демократичних тра�
дицій, групи інтересів, на переконання російського вче�
ного С. Перегудова, "беруть на себе окрім лобістських
квазіпартійні функції" [7]. Тобто мова йде про те, що
групи інтересів, використовуючи партійний механізм
представництва, інтегруються у парламентську струк�
туру. Таке явище можна охарактеризувати поняттям
"внутрішньопарламентські групи інтересів". Це інсти�
туційні групи, репрезентовані у парламенті народним
депутатом або групою народних депутатів, які мають
різний ступінь організації і спрямовані на втілення у
рішеннях Верховної Ради України вузькогрупових інте�
ресів. При цьому самі інтереси можуть мати як умовно
публічний, так і економічний (егоїстичний) характер. З
огляду на флюїдність більшості ВПГ, саме характер реп�
резентованого ними інтересу буде взято за основу їх
класифікації.

За радянських часів всередині державного апарату
здійснювали активну діяльність два різновиди груп інте�
ресів: міністерсько�відомчий (галузевий) та регіональ�
ний. Це знайшло своє відображення і у структурі депу�
татських об'єднань Верховної Ради України І скликан�
ня. У парламенті діяло 26 регіональних груп (відповідно
до адміністративно�територіального поділу), а також
близько 15 депутатських об'єднань сформованих, пере�
важно, довкола галузевого (професійного) інтересу [8,
с. 27—29]. Формуванню такого роду депутатських об'єд�
нань сприяли мажоритарна система виборів та імпера�
тивний мандат. Проте на той час, на відміну від сього�
дення, регіональний та галузевий інтереси, представлені
у парламенті, в цілому мали публічний характер.

Регіональна структура Верховної Ради України V та
VI скликань характеризується такими показниками:
абсолютна більшість депутатів на момент обрання реп�
резентували Київщину (58 % у V скликанні та 60% у VI
скликанні). Другою за чисельністю була група меш�
канців Донецько�Луганського регіону: 15 % та 13 % від
загальної кількості депутатів відповідно. При цьому аси�
метрія політичного представництва донецького регіо�
ну порівняно із рештою 23 регіонами у середньому скла�
ла 90% при допустимих для стабільного розвитку дер�
жави показників у 10—20 % [9, с. 125]. Проте, як пока�
зує практика, чисельність регіональної групи не має
прямої кореляції із ефективним захистом публічних
інтересів репрезентованого ними регіону.

У цілому, найбільш поширеним серед народних де�
путатів двох скликань способом сприяння реалізації
публічних регіональних інтересів стали парламентські
постанови про відзначення календарних дат українсь�
ких міст. У такий спосіб члени Фракцій СПУ, КПУ, ПР,
"БЮТ" та НУНС впродовж п'яти років підтримали те�
риторіальні громади 12 міст Луганської, Житомирської,
Київської, Волинської, Львівської, Херсонської, Терно�
пільської, Сумської областей та АРК. Авторський ко�
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лектив нормативно�правових актів уособлює такий
різновид груп інтересів, як земляцтво. Це флюїдні за
характером групи, які формуються за ознакою спільно�
го регіону народження чи професійного становлення
народних депутатів.

Менш поширеним способом сприяння реалізації
регіональних інтересів є проекти законів про спеціаль�
ний режим інвестиційної діяльності на тих чи інших те�
риторіях або спеціальний статус міст. Проте їх автори/
співавтори, як правило, переслідують не стільки
публічні, скільки вузькогрупові економічні інтереси —
формування виняткових умов розвитку регіону, де
здійснюють діяльність близькі до парламентарів бізнес�
структури.

З організаційної точки зору репрезентація народ�
ними депутатами партикулярних інтересів відбуваєть�
ся у таких формах: а) фракційне об'єднання; б) внутрі�
шньофракційна група; в) постійно діюче міжфракційне
депутатське об'єднання; г) ситуативний міжфракційний
альянс; д) індивідуальна діяльність.

Виражене фракційне представництво у парламенті
двох скликань мають мешканці донецько�луганського
регіону: 82% представників регіональної групи у V�му
скликанні та 87% у VI�му входять до складу фракції ПР.
У жовтні 2010 року (VI скликання) було також легалі�
зовано діяльність постійно діючих міжфракційних де�
путатських об'єднань [10, Ст. 60 — 1], які, як правило,
формуються за спільним регіональним або професійним
інтересом. Прикладом ефективної організації такого
типу є депутатське об'єднання "За Харків", але слід заз�
начити, що відстежити діяльність таких груп дуже
складно, оскільки регламентом не передбачена їх реє�
страція.

До умовно публічних ВПГ можна також зарахувати
народних депутатів, які впродовж останніх п'яти років
репрезентують: а) об'єднання, які артикулюють інтере�
си релігійно�етнічних суспільних груп (Український
єврейський комітет, Меджліс кримськотатарського на�
роду); б) організації, що займаються соціальним захис�
том ветеранів війни та інвалідів (Українська Спілка ве�
теранів Афганістану (воїнів�інтернаціоналістів) (лише
V скликання), Національний комітет спорту інвалідів
України та "Всеукраїнська асоціація працездатних
інвалідів" тощо).

На жаль, не мають власних ВПГ вчителі, лікарі тощо.
Як зазначає академік НАН України Е. Лібанова, "враз�
ливі верстви (бідні, селяни, жінки) залишаються такими
значною мірою через слабкий політичний вплив на дер�
жавні рішення, а слабкий вплив визначається передусім
їхньою вразливістю [11, с. 7]. Таким чином, структура
ВПГ Верховної Ради України значною мірою зумовле�
на девіантною структурою українського суспільства.

Економічні ВПГ, відповідно до ресурсної бази та
рівня представництва в економічній структурі країни,
можна умовно поділити на групи мезорівня та макро�
рівня. До першого належать регіональні, галузеві ВПГ.
До другого — багатогалузеві корпорації та асоціації
підприємців. Окремими ВПГ виступають депутати, що
репрезентують загальнодержавні "пострадянські" гро�
мадські організації, які успадкували значне нерухоме
майно та групи, що представляють інтереси іноземних
бізнес�структур.

До регіональних економічних ВПГ належать члени
парламенту, які репрезентують системний, багатогалу�
зевий регіональний бізнес. Прикладом таких ВПГ може
бути Кримська група ЗАТ "Сучасні інформаційні тех�
нології" (фракція БЮТ), Одеська група "Приморье"
(фракція ПР) тощо. Проте більшість внутрішніх парла�
ментських економічних груп мезорівня репрезентують
галузеві інтереси, у тому числі на регіональному рівні.

Галузеві ВПГ можна поділити на: а) галузеві проф�
спілки; б) галузеві асоціації підприємців; в) галузеві
бізнес�групи, окремою підгрупою серед яких є т. зв.
"червоні директори".

У парламенті двох скликань було репрезентовано
лише одну галузеву Незалежну профспілку гірників
України та чотири галузеві асоціації: Національна асо�
ціація виробників м'яса та м'ясопродуктів України
(М. Присяжнюк, фракція ПР), Асоціація Українських
Банків (С. Аржевітін, фракція НУ/НУНС), Донецький
банківський союз (П. Климець, фракція ПР) та Союз
юристів України (М. Оніщук, фракція НУ/НУНС). При
цьому керівник профспілки народний депутат М. Воли�
нець (фракція БЮТ) ініціював законопроекти як на за�
хист інтересів найманих працівників галузі, так і на за�
хист роботодавців.

Галузеві ВПГ, що репрезентують бізнес�інтереси, є
чисельнішими, а тому об'єднання мають міжфракційний
характер. До них належать депутати, які у своїй діяль�
ності спрямовані на реалізацію вузькокорпоративного
інтересу у сфері будівництва, енергетики, машинобуду�
вання, авіабудування, транспортних перевезень, мета�
лургії, харчової промисловості, аграрно�промислового
комплексу, спиртової та лікеро�горілчаної промисло�
вості, фармацевтичної промисловості, хімічної промис�
ловості, а також у банківській, автомобільній сферах
тощо. Представники галузевих бізнес�груп не прихову�
ють, що парламентська діяльність є способом реалізації
перш за все партикулярних, а не публічних інтересів.
Так, народний депутат П. Климець (ЗАТ "Олімп") у
інтерв'ю зазначає: "Я відношу себе до категорії людей,
які можуть назвати себе галузевими лобістами. Я нама�
гаюся, використовуючи досвід у бізнесі, перебуваючи у
владі, захищати наших виробників..." [12].

Слід зазначити, що не усі галузеві ВПГ є однорідни�
ми з точки зору спрямованості інтересу. Наприклад,
власники автомобільного бізнесу поділяється на дві
підгрупи: а) ті, що виробляють автомобілі, а тому заці�
кавлені у протекціонізмі та збільшенні ввізного мита; б)
ті, що завозять машини з�за кордону, а тому зацікав�
лені у зменшенні імпортного мита та спрощенні митних
процедур. Окрім того, у структуру галузевої ВПГ мо�
жуть входити різні за спеціалізацією підгрупи. Так, аг�
рарно�промисловий комплекс у парламенті репрезенто�
ваний власниками зернотрейдерських компаній, аг�
рофірм, тваринницьких комплексів, борошномельної та
олійножирової промисловості тощо.

Окремою підгрупою галузевих ВПГ виступають т. зв.
"червоні директори". Це сучасні власники великих приват�
них підприємств, які їх очолювали (були директорами) на
момент розпаду СРСР. До цієї категорії сьогодні належать
народні депутати, представники Донецько�Луганського
регіону В. Ландик (виробництво устаткування для легкої
та харчової промисловості), Г. Скудар (важке машинобу�
дування), М. Янковський (хімічна промисловість), Ю. Звя�
гільський (вуглевидобування), а також представник запо�
різького регіону В. Богуслаєв (авіабудування).

Таким чином, серед груп мезорівня у парламенті
двох скликань найбільше представництво мають бізнес�
групи. Проте рівень їх впливу на парламентські рішен�
ня поступається впливу багатогалузевих корпорацій, які
належать до ВПГ макрорівня і репрезентують великий
український бізнес.

Найпотужніші багатогалузеві корпорації України
(т. зв. фінансово�промислові групи) прямо чи опосеред�
ковано репрезентовані усіма парламентськими фракці�
ями V—VI скликань, у тому числі лівими за ідеологією
фракціями Соціалістичної партії України та Комуні�
стичної партії України. Безпосередньо власниками
представлені такі корпорації:

V скликання — корпорація "ММК імені Ілліча" (В.
Бойко, член фракції СПУ); корпорація "Укрпромінвест"
(П. Порошенко, член Фракції НУ);

V—VI скликання — корпорація "Фінанси та кредит"
(К. Жеваго, фракція БЮТ); корпорація "Систем Кепі�
тал Менеджмент" (Р. Ахметов, фракція Партії регіонів);
корпорація "Укрпідшипник" (А. Клюєв та С. Клюєв,
фракція Партії регіонів).
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Чинниками широкого представництва у парламенті
бізнес�груп виступають: а) централізована система дер�
жавного управління, що зумовлює концентрацію фінан�
сових ресурсів на рівні центральних органів влади, а та�
кож активне (часом волюнтаристське) втручання дер�
жави в економічну сферу суспільної життєдіяльності;
б) незавершеність приватизації; в) відсутність гарантій
прав власності; г) багаторічна традиція формування ка�
піталу за рахунок "політичної ренти".

На макрорівні народними депутатами обох скликань
також репрезентовано такі загальнодержавні багатога�
лузеві підприємницькі асоціації, як Український союз
промисловців і підприємців (А. Кінах, фракції НУ/ПР),
Український національний комітет Міжнародної торго�
вої палати (Ю. Каракай, фракція ПР).

До категорії "загальнодержавних "пострадянських"
громадських організацій" належать об'єднання, що ста�
ли правонаступниками, перш за все, нерухомого майна
відповідних радянських утворень, а отже, значні ресур�
си для ведення їх керівниками латентного бізнесу. Такі
ВПГ в особі народних депутатів мають Федерація проф�
спілок України, Товариство сприяння обороні України
(далі — ТСО України) та Спілка письменників України.
Усі ці організації об'єднує відсутність кадастру "успад�
кованого" нерухомого майна. За словами народного
депутата, нещодавнього голови Федерації профспілок
В. Хари "інвентаризацію майна… ніхто не здійснював
двадцять років, і тому ніхто не може точно сказати
скільки коштує нерухомість профспілок" [13]. При цьо�
му народні депутати, які представляють керівництво
організацій, не ініціюють законопроекти, які унорму�
вали б питання власності.

У Верховній Раді двох скликань присутні також
представники іноземних бізнес�груп: російських корпо�
рацій "Енергетичний стандарт" та "Лукойл", а також
австрійської страхової групи UNIQA Group Austria
(лише VI скликання).

Усі ВПГ чинять вплив на державну політику через
ініціювання проектів законів, депутатських запитів,
звернень тощо, але, як зазначалось, з різним успіхом.
Пальму першості тримають багатогалузеві корпорації,
за ними йдуть галузеві бізнес�групи та "пострадянські
організації" (крім пасивних представників ТСО Украї�
ни) і вже на третьому місці — умовно публічні ВПГ, які
репрезентують соціально незахищені верстви населен�
ня та територіальні громади. Найменш активними/ре�
зультативними у своїй діяльності є представники етніч�
но�релігійних суспільних груп та іноземних бізнес�
структур.

ВИСНОВКИ
Існує два основні підходи до визначення поняття

"група інтересів": організаційний (вузький) та функціо�
нальний (широкий). У межах широкого підходу пропо�
нується визначати інкорпоровані у парламентську
структуру групи як "внутрішні парламентські групи інте�
ресів". Це інституційні групи, репрезентовані одним на�
родним депутатом або групою народних депутатів, які
мають різний ступінь організації і спрямовані на втілен�
ня у рішеннях Верховної Ради України вузькогрупових
інтересів.

Залежно від характеру артикульованого інтересу
групи поділяються на умовно публічні та економічні
(егоїстичні) ВПГ. До першої категорії належать депу�
тати, що репрезентують релігійно�етнічні об'єднання,
організації соціального захисту інвалідів та ветеранів,
а також регіональні земляцтва.

Найбільш впливовими є групи, об'єднані спільним
економічним інтересом. Такі ВПГ можна поділити на
групи мезорівня (регіональні, галузеві) та макрорівня
(багатогалузеві корпорації, асоціації підприємців).
Галузеві ВПГ поділяються на: а) галузеві профспілки;
б) галузеві асоціації підприємців; в) галузеві бізнес�гру�
пи, окремою підгрупою серед яких є т. зв. "червоні ди�

ректори". Серед груп мезорівня у парламенті двох скли�
кань найбільше представництво мають бізнес�групи.
Проте рівень їх впливу на парламентські рішення посту�
пається впливу багатогалузевих корпорацій, які нале�
жать до ВПГ макрорівня і репрезентують великий ук�
раїнський бізнес. Найпотужніші багатогалузеві корпо�
рації України прямо чи опосередковано репрезентовані
усіма парламентськими фракціями V—VI скликань.

Також присутні такі різновиди економічних груп —
"загальнодержавні "пострадянські" громадські органі�
зації", — які успадкували від радянських структур знач�
не нерухоме майно та групи, що представляють інтере�
си іноземних бізнес�структур.

Актуальною розвідкою з даного напряму дослі�
джень є аналіз дисфункцій українського парламента�
ризму, спричиненого діяльністю ВПГ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуалізація сучасних викликів та загроз, насампе�

ред таких, як міжнародний тероризм, транскордонна
організована злочинність, незаконна міграція та торгі�
вля людьми, контрабандна діяльність та наркотрафік,
спонукають провідні країни світу до пошуку консолі�
дованих заходів щодо забезпечення захисту національ�
них інтересів у прикордонній сфері. На сьогодні зазна�
чені заходи проводяться як у двосторонньому, так і у
багатосторонньому форматах та є стратегічними пріо�
ритетами для більшості країн світу.

Після розпаду СРСР на пострадянському просторі
стратегічного значення набули питання формування
ефективних національних механізмів державного управ�
ління прикордонною безпекою колишніми радянськи�
ми республіками, а нині незалежними державами. За
роки незалежності України керівництвом держави вжи�
вались комплексні та системні заходи, що були спрямо�
вані на розвиток та удосконалення системи державно�
го управління у прикордонній сфері. Однак сучасні
транскордонні виклики та загрози спонукають до сут�
тєвого удосконалення механізмів державного управлі�
ння прикордонною безпекою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
різноманітні підходи до формування ефективних ме�
ханізмів державного управління у сфері прикордонної
безпеки, що перебувають в колі наукових інтересів ба�
гатьох українських вчених, які активно розвивають на�
уку державного управління, а саме: В. Горбуліна, М. Лит�
вина, О. Мельникова, В. Рижих, А. Семенченко, А. Сі�
цінського, Г. Ситника, В. Шамрая та інших. При всіх об�
сягах та важливості проведених наукових досліджень у
сфері державного управління загалом, окремі аспекти
щодо формування ефективних механізмів державного
управління національною безпекою у прикордонній
сфері залишаються вивченими недостатньо і потребу�
ють подальших наукових досліджень.

УДК 355.404.6
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Мета статті — розглянути актуальні питання дер�
жавного управління у сфері прикордонної безпеки Ук�
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчить аналіз, питання забезпечення національ�

ної безпеки у прикордонній сфері є одним зі стратегіч�
них завдань для органів державної влади України. Су�
часна національна стратегія національної безпеки виз�
начає однією із ключових загроз незавершеність дого�
вірно�правового оформлення державного кордону та
його недостатнє облаштування [1, с. 7]. Характеризую�
чи державний кордон України, зазначимо, що він є од�
ним із найбільших у Європі. Його загальна протяжність
складає 6992,98 кілометри, з них сухопутна ділянка —
5637,98 кілометри, морська ділянка — 1355 кілометри,
у тому числі:

— з країнами�членами Європейського Союзу —
1390,74 кілометри;

— з державами�учасницями СНД — 4601,24 кіломет�
ри;

— по територіальному морю — 1001 кілометр;
— площа виключної (морської) економічної зони

України складає 72 658 квадратних кілометрів.
Наша держава межує с 7 країнами, 4 з яких є члена�

ми Європейського Союзу. Зазначимо, що Україна, по�
чинаючи з 2004 року, здійснює комлексні заходи із за�
безпечення безпеки власного державного кордону із
зовнішнім кордоном Європейського Союзу.

На сьогодні у договірно�правовому відношенні
оформлено лише 23 відсотка державного кордону Ук�
раїни, а саме: українсько�польський, українсько�сло�
вацький, українсько�угорський та українсько�румунсь�
кий ділянки державного кордону України, що були вста�
новлені ще за часи СРСР. Завдяки активним диплома�
тичним зусиллям, що здійснювались українською сто�
роною упродовж 90�х років минулого сторіччя, було
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укладено низку міжнародних нормативно�правових
актів із вищезазначеними країнами. На міждержавно�
му рівні було підтверджено лінію державного кордону,
що була встановлена за часів Радянського Союзу, між
Україною та Республікою Польща, Словацькою Респуб�
лікою, Угорською Республікою та Румунією. Водночас
більшість державного кордону України (це майже 77
відсотків) не оформлені у договірно�правовому відно�
шенні. Найбільш необлаштованими є ділянки держав�
ного кордону з колишніми радянськими республіками,
а нині суверенними державами: Російською Федерацією
(протяжність спільного кордону — 2295 кілометрів),
Республікою Молдова (протяжність спільного кордо�
ну — 1222 кілометри) та Республікою Білорусь (про�
тяжність спільного кордону — 1084 кілометри). Дина�
міка переговорного процесу свідчить, що вище керівниц�
тво Російської Федерації та Республіки Білорусь не за�
цікавлене у завершенні процесу договірно�правового
оформлення спільних з Україною ділянок державного
кордону. На сьогодні зволікання з процесом завершен�
ня договірно�правового оформлення кордону з нашою
країною використовується російською та білоруською
сторонами з реалізацію намірів щодо територіального
розмежування на свою користь. Зазначимо, що довгот�
ривалий переговорний процес та політична неврегуль�
ованість питань договірно�правового оформлення дер�
жавного кордону України суттєво загрожує націо�
нальній безпеці України, а саме:

1) перешкоджає реалізації стратегічного курсу Ук�
раїни на європейську інтеграцію;

2) використовується певними політичними колами
суміжних країн з метою реалізації власних питань щодо
перегляду державно�територіального статусу території
України;

3) дає можливість висунути до України територі�
альні претензії з боку суміжних держав;

4) створює небезпеку ескалації регіональних
конфліктів біля кордонів України;

5)  не дозволяє ефективно протидіяти протиправній
діяльності на кордоні;

6) створює передумови для суспільних акцій з про�
явами сепаратизму.

Водночас сучасні транскордонні виклики та загро�
зи національній безпеці України у прикордонній сфері
зумовлюють необхідність удосконалення механізмів
державного управління. Процес передбачає: удоскона�
лення правового регулювання діяльності Державної
прикордонної служби України на державному, міждер�
жавному та міжнародному рівнях; створення сучасної
інтегрованої системи охорони державного кордону та
суверенних прав України в її виключній (морській) еко�
номічній зоні; реалізацію комплексних заходів з облаш�
тування та реконструкції державного кордону; розви�
ток інтелектуального та кадрового потенціалу прикор�
донного відомства; міжнародну кооперацію та співпра�
цю з питань безпеки кордону.

У ході реалізації стратегічного курсу України на
європейську інтеграцію [2] особливої актуальності на�
бирає питання ефективної діяльності прикордонного
відомства України в інтересах захисту зовнішнього кор�
дону Європейського Союзу. Реалізація цього стратегі�
чного завдання потребує суттєвого удосконалення ме�
ханізмів державного управління у сфері прикордонної
безпеки України із врахуванням кращих європейських
практик. Як свідчить аналіз, питання запровадження
ефективних механізмів державного управління у сфері
безпеки державних кордонів є одним зі стратегічних для
більшості країн Європейського Союзу. За результата�
ми аналізу встановлено, що європейські стратегії при�
кордонної безпеки передбачають реалізацію трьох ос�
новних концепцій:

— перша — запровадження єдиної політики Євро�
пейського союзу з питань реалізації консолідованих
заходів щодо зміцнення прикордонної безпеки;

— друга — створення багаторівневої стратегії при�
кордонної безпеки;

— третя — запровадження інтегрованої системи
прикордонного менеджменту.

Сучасні європейські стратегії прикордонної безпе�
ки спрямовані на:

1)  створення ефективних національних, міждер�
жавних та міжнародних механізмів управління у при�
кордонній сфері;

2) забезпечення високого рівня безпеки громадян та
вільного пересування через кордони;

3) створення дієвої системи протидії транскордон�
ним викликам та загрозам, насамперед міжнародному
тероризму та незаконній міграції;

4) запровадження наднаціональної системи аналізу
ризиків та кримінального аналізу у прикордонній сфері;

5) запровадження ефективної міждержавної спів�
праці з питань безпеки кордону;

6) запровадження ефективного прикордонного кон�
тролю та візової політики на зовнішніх кордонах Євро�
пейського Союзу;

7) гармонізація національних законодавств з при�
кордонних, імміграційних, візових та інших прикордон�
них питань;

8) проведення спільних міжнародних операцій та
інших скоординованих заходів з протидії протиправній
діяльності на кордонах;

9) підготовка за єдиними стандартами персоналу у
галузі безпеки кордону.

Враховуючи вищенаведене, зазначимо, що питання
запровадження ефективних механізмів державного уп�
равління у сфері прикордонної безпеки є стратегічним
для внутрішньої та зовнішньої політики провідних країн
світу. Водночас механізми державного управління у сфері
прикордонної безпеки, що створені на сьогодні в Україні,
не спроможні достатньо ефективно протидіяти глобаль�
ним викликам та загрозам у прикордонній сфері. Однією
з головних причин цього є низька ефективність діяльності
органів державної влади (особливо на регіональному
рівні) й органів місцевого самоврядування з адекватного
реагування на сучасні виклики та загрози у цій сфері. Як
зазначено Головою Державної прикордонної служби
України, доктором наук з державного управління Ми�
колою Михайловичем Литвином, "…актуальною зали�
шається проблема розмежування окремих складових
національної безпеки, зокрема прикордонної. Її ключові
поняття чітко не окреслені, що ускладнює визначення
предмету дослідження, проведення точного аналізу та
підготовку відповідних рекомендацій" [3, с. 244]. На дум�
ку керівника прикордонного відомства України, "спира�
ючись на офіційне визначення національної безпеки, на�
ведене в Законі України "Про основи національної без�
пеки України", офіційну точку зору, прийняту в науко�
вому обігу, можна визначити прикордонну безпеку як
захищеність життєво важливих інтересів особи, суспіль�
ства і держави в її прикордонному просторі, при якому
суспільству, державі та особі не завдається шкода, а, на�
впаки, створюються умови для реалізації їх інтересів,
пов'язаних із свободою пересування через державний
кордон, оперативно виявляються та припиняються пра�
вопорушення, здійснюється протидія загрозам націо�
нальній безпеці на кордоні та планомірна діяльність з
усунення причин їх виникнення" [3, с. 245].

Розглядаючи теоретичні аспекти прикордонної без�
пеки, відзначимо недостатнє теоретико�методологічне
обгрунтування та наукова розробка зазначеної пробле�
матики, в яких:

— існують спрощені погляди на питання безпеки та
управління державним кордоном;

— піддається сумніву необхідність надійної охоро�
ни державного кордону в умовах актуалізації сучасних
викликів та загроз;

— мають місце ідеї щодо "прозорості державного
кордону";
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— на національному рівні відсутня загальноприйня�
та дефініція прикордонної безпеки;

— недостатньо враховуються геополітичні реалії та
їх вплив на прикордонну безпеку України.

У цьому контексті існує нагальна потреба в прове�
денні грунтовних наукових досліджень, що спрямовані
на запровадження ефективних механізмів державного
управління у сфері прикордонної безпеки. Досліджую�
чи особливості формування механізмів державного уп�
равління у сфері прикордонної безпеки, зазначимо, що
вони мають бути спрямовані на:

1) забезпечення суверенітету, недоторканності й те�
риторіальної цілісності держави;

2) вдосконалення національного законодавства з
прикордонних, міграційних та правоохоронних питань;

3) захист національної безпеки на державному кор�
доні, економічних, політичних та військових інтересів
держави;

4) реалізацію ефективної державної політики у при�
кордонній сфері;

5) всебічний аналіз глобальних викликів та загроз у
прикордонній сфері та вжиття адекватних заходів з їх
мінімізації;

6) забезпечення прав і свобод громадян при перети�
нанні державного кордону;

7) підвищення ефективності протидії сучасним
транскордонним викликам та загрозам, забезпечення
непорушності державного кордону;

8) удосконалення діяльності контрольних служб,
розвиток кадрового та інтелектуального потенціалу
персоналу, що здійснюють діяльність на кордоні;

9) удосконалення діяльності суб'єктів забезпечення
прикордонної безпеки держави;

10)  вдосконалення чинного законодавства та пра�
вових інструментів боротьби зі злочинами терористич�
ної спрямованості, організованою злочинністю та ко�
рупцією на державному кордоні.

Актуальними питаннями державного управління у
сфері прикордонної безпеки на сучасному етапі держа�
вотворення, на нашу думку, будуть наступні:

По�перше, необхідність суттєвого удосконалення
механізмів державного управління з метою завершен�
ня процесу договірно�правового оформлення держав�
ного кордону України. Процес передбачає формуван�
ня єдиної державної політики, що спрямована на:

— завершення договірно�правового оформлення
державного кордону з Російської Федерацією, Респуб�
лікою Білорусь та Республікою Молдова;

— врегулювання питань встановлення державного
кордону в Азовському морі та Керченській протоці з
Російською Федерацією;

— укладання базових договорів про режим держав�
ного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з
прикордонних питань з Російською Федерацією, Рес�
публікою Білорусь та Республікою Молдова;

— удосконалення міждержавної нормативно�пра�
вової бази з нагальних питань прикордонного співро�
бітництва.

По�друге, нагальна потреба у удосконаленні націо�
нального законодавства з прикордонних питань. Це зав�
дання має бути реалізоване шляхом удосконалення чин�
них національних нормативно�правових актів з питань
прикордонної безпеки.

По�третє, необхідно реалізувати комплекс заходів
з метою запровадження сучасної системи інтегровано�
го управління кордонами, яка передбачає:

— координацію діяльності компетентних державних
органів із забезпечення безпеки і відкритості держав�
ного кордону;

— забезпечення охорони державного кордону, про�
пуску в установленому порядку через державний кордон
осіб, транспортних засобів і товарів, провадження
інформаційної та оперативно�розшукової діяльності, про�
ведення аналізу ризиків та здійснення запобіжних заходів;

— провадження суб'єктами інтегрованого управлін�
ня кордонами діяльності із запобігання, виявлення, роз�
криття (розслідування) транскордонних злочинів;

— створення чотирьохрівневої системи контролю за
в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без
громадянства;

— забезпечення міжнародного, прикордонного та
міжвідомчого співробітництва.

Зазначені заходи мають відбуватись у відповідності
до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27
жовтня 2010 р. № 2031�р "Про схвалення Концепції
інтегрованого управління кордонами" [4].

По�четверте, необхідне суттєве удосконалення
діяльності органів державної влади України, до компе�
тенції яких відносяться питання забезпечення прикор�
донної безпеки. Необхідно провести комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення належної координації та
взаємодії суб'єктів забезпечення прикордонної безпе�
ки, розробити сучасні стандарти та підходи до інтегро�
ваного управління кордоном та визначити їх основні
принципи. Процес має відбуватись у форматі роботи
єдиного державного органу, що у відповідності до за�
конодавства України здійснює координуючу роль в пи�
таннях державного кордону — Державної прикордон�
ної служби України [5].

По�п'яте, необхідне запровадження єдиної держав�
ної програми, що має бути спрямована на створення
організаційних, соціальних, правових, виховних та ма�
теріально�технічних та інших передумов для формуван�
ня високопрофесійного персоналу контролюючих
органів, здатних ефективно протидіяти сучасним вик�
ликам та загрозам у прикордонній сфері.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що питан�

ня удосконалення механізмів державного управління у
сфері прикордонної безпеки є вкрай актуальним нау�
ковим завданням. Від успішного розв'язання зазначе�
ного питання залежатиме ефективність державної по�
літки у сфері національної безпеки України та реаліза�
ція стратегічного курсу на європейську інтеграцію.

Перспективою подальших розвідок даної проблеми
є науковий аналіз європейського та світового досвіду
державного управління у сфері прикордонної безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ
Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи

України виходять на перший план, адже фінансова децент�
ралізація є однією з фундаментальних умов незалежності
та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація
процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі
місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території;
фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпечен�
ню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгоджен�
ня видатків органів влади з місцевими потребами і уподо�
баннями.

Але реалізація законодавчо закріплено права кожного
адміністративно�територіального утворення на економічну
самостійність неможлива без наявності у кожного органу
влади власного бюджету і права його складання, затверд�
ження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що
кожен орган влади повинен володіти своїм фінансовими
джерелами, достатніми для організації управління економ�
ікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з
цим він повинен воло�діти відносною самостійністю в уп�
равлінні податками та іншими обов'язковими платежами, що
надходять до відповідного бюджету.

На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається
безнадійно застарілий механізм централізованого регулю�
вання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів.
Це позбавляє місцеві органи влади фінансової само�
стійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку
місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і
бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми,
що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.
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МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ — ГОЛОВНИЙ ВАЖІЛЬ,

СОЦІАЛЬНО?ЕКОНОМІЧНОГО ТА

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

(НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ М.БУЧА НА 2012 РІК)

Стаття присвячена проблемам формування місцевих бюджетів, як основній фінансовій базі органів

місцевого самоврядування, яким належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива

роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально?економічному розвитку території, адже саме з місце?

вих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів

масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки на упорядкування

населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне

населення.

The article is sanctified to the problems of forming to the local budgets, as to the basic capital base of organs

of local self?government, that it is belonged to the special place in the budgetary system of our state. An important

role is taken to the local budgets and in socio?economic development of territory, in fact exactly from local

budgets, financing of establishments of education, culture, health protection population, mass medias comes

true; the various youth programs are also financed, charges on arrangement of settlements. Exactly from local

budgets charges come true on social defenses and social population.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ, ТА ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ПИТАНЬ

За таких поставлених проблем виникає наукова диску�
сія навколо основних питань: чому з року в рік ми маємо
проблеми з виконанням дохідної та видаткової частин бюд�
жету, виконанням програми соціально�економічного та
культурного розвитку та яким чином ми можемо зробити
позитивні макроекономічні прогнози загалом по державі.

У вітчизняній науковій літературі ця проблематика
піднімалася у працях О.Д. Василика, К.В. Павлюк, І.В. Сало,
І.І. Д'яконова, М.І. Деркача, Я.П. Городєєвої та інших вче�
них�економістів, але ще не стала об'єктом для грунтовних
досліджень, що зумовлює актуальність даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Завданням статті є упорядкувати та вивчити механізм

взаємодії місцевих бюджетів з програмами соціально�еко�
номічного та культурного розвитку функціонування і вико�
нання місцевих бюджетів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес становлення місцевих фінансів України, що роз�

почався в 90�х роках, зумовлює значні інституціональні
зміни в усій фінансовій системі держави. З цим пов'язана
необхідність становлення інституціональних підходів та
методів дослідження місцевих фінансів.

Формування місцевих фінансових інститутів в Україні є
складним і неоднозначним процесом. Одні інститути форму�
ються швидше, інші повільніше, що відображає реальний стан
економіки країни та її законодавства. Незважаючи на це,
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місцеві фінансові інститути формуються в тісному взаємозв'�
язку один з одним і, таким чином, утворюють певну систему.

Система місцевих фінансових інститутів в Україні ще
не має завершеного характеру і перебуває в стадії станов�
лення. Для цієї системи ще не властива така найважливіша
ознака будь�якої системи, як цілісність. Не зовсім сформо�
вана структура системи місцевих фінансових інститутів. Як
наслідок, місцеві фінанси України поки що не забезпечу�
ють можливості реалізації функцій і завдань, які поклада�
ються на місцеві органи влади. Тобто становлення місцевих
фінансів України неможливе без формування структурова�
ної й цілісної системи місцевих фінансових інститутів.

Практика 90�х років дозволяє зробити висновки, що в
структурі системи місцевих фінансових інститутів України
формуються такі інститути:

— самостійні місцеві бюджети;
— місцеві податки і збори;
— комунальна форма власності;
— комунальний кредит;
— комунальні платежі;
— фінанси комунальних підприємств;
— інститут громадських послуг (у зародковому стані).
У процесі становлення перебуває ієрархія системи місце�

вих фінансових інститутів України. Зарубіжний досвід пока�
зує: ключовим інститутом у системі місцевих фінансів є інсти�
тут громадських послуг. Він визначає модель системи місце�
вих фінансів. Це пов'язано з тим, що обсяги й форма місце�
вих фінансів зумовлюються розподілом відповідальності дер�
жави та місцевої влади щодо надання громадських послуг.
Модель системи місцевих фінансів також визначається
кількісними характеристиками громадських послуг, пере�
ліком їх, структурою, обсягом, якістю. Місцеві органи влади
будують власні локальні системи фінансів відповідно до по�
треб надання громадських послуг згідно з цими кількісними
показниками. В Україні, як уже зазначалося, інститут гро�
мадських послуг перебуває лише в початковій стадії станов�
лення, внаслідок чого вся система місцевих фінансових інсти�
тутів є аморфною і не цілеспрямованою.

Надання цілеспрямованості системі місцевих фінансо�
вих інститутів — невідкладна потреба, і її належить забез�
печити на основі створення відповідної правової бази. У
першу чергу, слід законодавчо встановити, що метою діяль�
ності виконавчої влади і місцевого самоврядування є надан�
ня громадських послуг. Слід також визначити кількісні ха�
рактеристики послуг, котрі забезпечуються різними рівня�
ми виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Особливо важлива роль в ієрархії місцевих фінансових
інститутів належить самостійним місцевим бюджетам. Саме
місцеві бюджети є фондами, в яких мобілізується основна ча�
стина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення на�
дання громадських послуг. Тому забезпечення самостійності
місцевих органів влади у формуванні цих фондів — надзви�
чайно важливе завдання, що має бути розв'язане в процесі фор�
мування системи місцевих фінансових інститутів та визначен�
ня її структури. Становлення інституту самостійних місцевих
бюджетів відбувається в процесі формування окремої підсис�
теми в структурі системи місцевих фінансових інститутів. Це
— система місцевих бюджетів. Особливо важливе значення для
її становлення мають такі інститути, як поточні бюджети, бюд�
жети розвитку, видатки, власні та закріплені доходи.

З інститутом самостійних місцевих бюджетів тісно пов'я�
заний інститут місцевих податків і зборів. Саме місцеві податки
і збори мають забезпечити фіскальні передумови самостійності
місцевих бюджетів у частині формування їхніх доходів.

Винятково важлива роль у структурі місцевих фінансо�
вих інститутів належить комунальному кредитові. Комуналь�
ний кредит в умовах ринкової економіки — головне і, по суті,
єдине джерело фінансових ресурсів для інвестиційних про�
грам, що розробляються і здійснюються органами місцевого
самоврядування. Таким чином, завершення формування цьо�
го місцевого фінансового інституту створить передумови для
відновлення інвестиційної активності місцевих органів вла�
ди, яку в останній період майже повністю згорнуто.

Велику роль у системі місцевих фінансових інститутів
відіграють фінанси комунальних підприємств. За обсягами
ресурсів фінанси комунальних підприємств у багатьох за�
рубіжних країнах можна поставити в один ряд із місцевими
бюджетами. В Україні реальний процес становлення
фінансів комунальних підприємств розпочався лише після
прийняття Конституції 1996 року, коли комунальні підприє�
мства було роздержавлено.

Свою роль у системі місцевих фінансових інститутів

відіграють позабюджетні валютні й цільові фонди органів
місцевого самоврядування та комунальні платежі. Позабюд�
жетні валютні, цільові фонди та комунальні платежі нада�
ють локальним фінансовим системам більшої гнучкості, що
сприяє стабілізації місцевих фінансів.

Ключову роль у системі місцевих фінансових інститутів
відіграє інститут комунальної форми власності. Комуналь�
на форма власності на фінансові ресурси та майно місцевих
органів влади є необхідною передумовою автономного існу�
вання місцевих фінансів.

Система місцевих фінансових інститутів тісно пов'яза�
на із так званим зовнішнім середовищем. Вона — складова
ширшої системи фінансових інститутів держави. Ось чому
формування місцевих фінансових інститутів супровод�
жується змінами сутності та механізмів функціонування
інших інститутів. Становлення системи самостійних місце�
вих бюджетів безпосередньо пов'язане зі змінами функцій
Державного бюджету України. Розвиток місцевих податків
і зборів змінює структуру податкової системи країни.

Становлення комунального кредиту впливає на сферу за�
стосування державного кредиту. Поява комунальної форми
власності значно звужує простір для державної форми влас�
ності. Розвиток фінансів комунальних підприємств пов'язаний
зі змінами в державних фінансах, зокрема у фінансах держав�
них підприємств. Змінюються природа та механізми функціо�
нування й інших фінансових інститутів держави, без чого про�
цес становлення місцевих фінансів може бути заблокований.

Значний теоретичний інтерес становлять взаємозв'язки
між окремими складовими системи місцевих фінансових
інститутів. Зарубіжний досвід показує можливість різнома�
нітних комбінацій окремих інститутів у їхній системі. Внас�
лідок цього виникають різноманітні форми поєднання в си�
стему цих інститутів і в підсумку з'являються різноманітні
структури місцевих фінансів з відносно більшою чи меншою
роллю того чи іншого інституту залежно від національних
особливостей країни. Особливість України в тому, що
більшість місцевих фінансових інститутів створюється зго�
ри, а не на основі еволюційного розвитку їх відповідно до
місцевих інтересів. Власне, місцеві інтереси залишаються
поки що багато в чому неусвідомленими. Усе це — наслідки
деформацій фінансової системи, які відбулися в попередній
період історії. Тому система місцевих фінансових інститутів
є фактично однотипною в усіх територіальних колективах.

У практиці України поки що не забезпечується реалізація
однієї з вимог Європейської хартії про місцеве самоврядуван�
ня стосовно створення умов для гнучкості локальних фінансо�
вих систем. Без цього неможливо врахувати особливості конк�
ретних територіальних громад і, отже, забезпечити ефективне
функціонування місцевих фінансів з урахуванням цих особли�
востей. Ось чому невідкладним завданням уже на нинішньому
етапі становлення місцевих фінансів України є створення пра�
вових передумов, які б відкрили простір для ініціативи органів
місцевого самоврядування, надання їм права формувати таку
структуру місцевих фінансових інститутів, яка за конкретних
умов буде найбільш ефективною. Система місцевих фінансових
інститутів в Україні має будуватися як система, що має не ста�
тичну, а динамічну структуру. Тільки за цих умов може бути
повною мірою використано потенціал місцевих фінансів, які, на
відміну від державних, мають забезпечити особливі й специфічні
місцеві інтереси, що не може бути враховано центральною вла�
дою і реалізовано через державні фінанси.

Місцеві фінансові інститути перебувають у тісному взає�
мозв'язку з іншими елементами місцевих фінансів.

Міський бюджет м. Буча Київської області на 2012 рік
сформовано відповідно до вимог Бюджетного кодексу Украї�
ни, Податкового кодексу України, Закону України "Про дер�
жавний бюджет України на 2012 рік" та інших нормативно�
правових актів, що не суперечать бюджетному законодавству.

 Міський бюджет складається з загального і спеці�
ального фондів. До складу спеціального фонду міського
бюджету включено бюджет розвитку та цільовий фонд, що
мають цільовий характер та чітко визначені призначення [1].

 Прогнозні показники доходів загального фонду місько�
го бюджету на 2012 рік обраховані в сумі 99782,4 тис. грн., з
них дотації вирівнювання — 28766,7 тис. грн., субвенції —
25668,8 тис. грн., а саме:

— субвенція з державного бюджету місцевим бюдже�
там на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпече�
ним сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям�інвалідам та тим�
часової державної допомоги дітям — 16747,6 тис. грн.;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання передбачених чинним законодавством пільг та
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житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло�, водопостачання і водовідве�
дення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот — 6887,0 тис. грн.;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубо�
протезування, оплату електроенергії, природного і скрап�
леного газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічно�
го побутового палива, послуг тепло�, водопостачання і во�
довідведення, квартирної плати, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян — 1257,0 тис. грн.;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання передбачених чинним законодавством пільг та жит�
лових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу — 13,0 тис. грн.;

— субвенція з державного бюджету на здійснення за�
ходів щодо соціально�економічного розвитку окремих те�
риторій — 10000,00 тис. грн.;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання медикаментів для забезпечення швидкої ме�
дичної допомоги — 725,5 тис. грн.;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на утримання дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківсь�
кого піклування, в дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях — 38,7 тис. грн.

При формуванні бюджету міста враховані бюджетні та
податкові нововведення, які були встановлені на загально�
державному рівні. Іншою особливістю є той факт, що Бюд�
жетний кодекс в новій редакції суттєво змінив напрями
бюджетних потоків.

Доходи загального фонду поділяються на два кошики:
доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого само�
врядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюд�
жетних трансфертів (на виконання делегованих повнова�
жень), і доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (на виконан�
ня власних повноважень).

Формування видаткової частини міського бюджету на
2012 рік проведено з урахуванням вимог Бюджетного кодек�
су України, "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

При плануванні видаткової частини бюджету міста ос�
новною метою було збереження соціальної спрямованості
міського бюджету для забезпечення фінансування гаранто�
ваних державою виплат для реалізації конституційних норм
в таких галузях, як освіта, охорона здоров'я, соціальний
захист, культура та спорт.

Видатки бюджету міста обраховані, виходячи з діючої
на 01.01.2012 року мережі чинного законодавства та наяв�
ності джерел фінансування.

Загальний обсяг видатків на наступний рік складає
132996,1 тис. грн., в т.ч. загального фонду 99356,4 тис. грн.,
(субвенція з державного бюджету — 25668,8 тис. грн. (за�
гальний фонд), в т.ч. субвенція з державного бюджету місце�
вим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечен�
ня швидкої медичної допомоги — 725,5 тис. грн.), спеціаль�
ного фонду 33639,7 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету скла�
дає 99782,4 тис. грн., в тому числі по освіті 28722,3 тис. грн., по
охороні здоров'я — 14387,5 тис. грн., по соціальному захисту
— 854,0 тис. грн., по культурі та спорту — 1085200,0 тис. грн.,
по органам місцевого самоврядування — 8503,0 тис. грн., жит�
лово�комунальне господарство — 3895,5 тис. грн., відділ у спра�
вах сім'ї та молоді — 406,7 тис. грн., газета "Бучанські новини"
— 180,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на пільги
та допомоги — 24943,3 тис. грн.; субвенція з державного бюд�
жету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для за�
безпечення швидкої медичної допомоги — 725,5 тис .грн.; суб�
венція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соц�
іально�економічного розвитку окремих територій 10000,0 тис.
грн.; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха — 50,0 тис. грн.; кошти, що переда�
ються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) — 426,0 тис. грн. (довідково); інші ви�
датки — 150,0 тис. грн.; резервний фонд — 10,0 тис. грн.; суб�
венція на виконання власних повноважень територіальних гро�
мад сіл, селищ, міст та їх об'єднань — 2130,2 тис. грн. [2]

За рахунок подальшого зростання мінімального розмі�
ру оплати праці відбулось наближення його до мінімально�
го прожиткового рівня та підвищення рівня оплати праці
працюючих в бюджетній сфері, у результаті комплексних

заходів, спрямованих на забезпечення одного із пріоритет�
них завдань уряду — підвищення якості життя населення,
на 2012 рік або принаймні недопущення його спаду.

Формування місцевого бюджету та міжбюджетних взає�
мовідносин здійснено, виходячи з положень Бюджетного
кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет
України на 2012 рік".

Розрахункові показники обсягу видатків міського бюдже�
ту окремо для кожного головного розпорядника коштів визна�
чені, виходячи із загальних ресурсів Зведеного бюджету Украї�
ни та першочерговості соціальних видатків на основі фінансо�
вих нормативів бюджетної забезпеченості та двох коригуючих
коефіцієнтів до них у розрахунку на тисячу жителів та наявної
чисельності населення (органи місцевого самоврядування, охо�
рона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт,
соціальні програми стосовно сім'ї та жінок, молоді та дітей), на
одну дитину або на одного учня, отримувача соціальних послуг
— соціальний захист та соціальне забезпечення.

Бучанська міська рада має один зведений бюджет. Ви�
датки загального фонду бюджету міста Буча становлять
99782,4 тис. грн. та розподілені між п'ятьма головними роз�
порядниками коштів (окремими юридичними особами) а саме:

— 01 Рада (Бучанська міська рада) — 23499,2 тис. грн.;
— 10 Органи освіти і науки (Відділ освіти Бучанської

міської ради) — 29719,2 тис. грн. 14 Органи охорони здоро�
в'я (Бучанська міська поліклініка) — 6145,0 тис. грн.;

— 14 Органи охорони здоров'я (Комунальна організа�
ція "Міжміська станція швидкої медичної допомоги") —
8242,5 тис. грн.;

— 15 Орган праці та соціального захисту населення (Уп�
равління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської
міської ради) — 27528320,0 тис. грн.;

— 24 Орган культури та спорту (Відділ культури та
спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради)
4099,6 тис. грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціальний фонд) — 426,0 тис. грн.

Оборотно касова готівка затверджена в сумі 100,0 тис. грн.
Крім того, програма соціально�економічного та культур�

ного розвитку міста Буча на 2012 рік складається з першого
січня 2007 року відповідно до Постанови ВРУ №3434�ІУ від
09.02.2006 року. Стрімкий розвиток Бучі вимагає нових, більш
ефективних організаційно�адміністративних форм місцевого
самоврядування. І саме зміна статусу ( місто обласного зна�
чення Київської області) і стала тим кроком, який дає змогу
збільшити темпи розвитку територіальної громади, підвищи�
ти фінансово�економічну самостійність місцевого самовряду�
вання, сприяє інвестиційній привабливості території. А покра�
щенню інвестиційного клімату в Бучі, безумовно, сприяє
стабільність, близькість до Києва та кваліфікована робоча сила.
Відомі компанії пропонують свої послуги у різних сферах:
будівництво, розвиток культурно�оздоровчої інфраструкту�
ри, спорт, дозвілля. Так, співпраця с лідером будівельного
бізнесу в Україні —Холдинговою компанією "Київміськбуд"
— дала поштовх житловому будівництву, а поряд з ним — і
розбудові соціальної інфраструктури. А це — школи і дитячі
садочки, медичні та культурно�освітні заклади, об'єкти соц�
іально�культурної та комунальної сфери, які, без перебільшен�
ня, відповідатимуть європейському рівню [3].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, враховуючи вищенаведене, основне завдан�

ня Програми полягає у вирішенні соціальних проблем жи�
телів міста Буча шляхом закріплення соціальної спрямова�
ності економічного зростання та стабілізації ситуації з рин�
ком праці, концентрації фінансових та трудових ресурсів на
нескороченні незавершеного будівництва, спрямування їх на
облаштування міста Буча, підвищення рівня розрахунків за
спожиті енергоносії, активізації роботи із скорочення
кількості збиткових підприємств, активізації подальшого еко�
номічного розвитку усіх сфер життєдіяльності міста.
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ВСТУП
Формування в Україні соціально�економічної мо�

делі, зорієнтованої на сталий екологобезпечний розви�
ток, вимагає докорінної зміни умов та способів госпо�
дарювання, системної перебудови господарського ме�
ханізму, його екологізації, яка передбачає реформуван�
ня системи управління природокористуванням. Адже
збереження негативних тенденцій у сфері природоко�
ристування — максимальне використання всієї сукуп�
ності природних ресурсів без створення дієвого меха�
нізму їх відтворення — матиме наслідком не лише дег�
радацію навколишнього середовища, а й стане додат�
ковим фактором деформації економічних відносин.

Виходячи з підпорядкованості короткострокових
цілей соціально�економічного розвитку довгостроко�
вим, вихідною теоретичною передумовою розроблення
та реалізації політики управління природокористуван�
ням мають стати критерії еколого�економічного зрос�
тання, в основу визначення якого покладена концепція
екологічного боргу як однієї зі складових національно�
го багатства.

Трансформація системи управління природокори�
стуванням має бути зорієнтована передусім на зміну ме�
тодів та інструментів управління використанням при�
родних ресурсів. Актуальність вирішення цього науко�
во�практичного завдання дедалі зростає, оскільки ба�
гатьма вченими зазначається, що у сучасних економіч�
них реаліях багатьох країн природний капітал поряд з
виробленим виступає як фактор обмеження економіч�
ного розвитку.

Проблеми ефективності використання природно�
ресурсного потенціалу та природоохоронної діяльності
вже давно розглядаються в працях вітчизняних вчених
та вчених близького зарубіжжя, зокрема у роботах
О. Балацького, Б. Буркинського, О. Веклич, Т. Галуш�
кіної, Л. Гринів, А. Гусєва, Б. Данилишина, С. Дорогун�
цова, А. Жулавського, О. Кашенко, Н. Лук'янчикова,
Л. Мельника, Є. Мішеніна, В. Міщенка, П. Олдака,
Н. Пахомової, О. Рюміної, Є. Хлобистова, Л. Шостак та ін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є дослідження проблеми ефективності

використання природних ресурсів як фактора обмежен�
ня економічного розвитку.
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ефективності державного впливу на сферу природоко�
ристування, зокрема сферу рентних відносин, яка, на
думку багатьох науковців, потребує суттєвих удоско�
налень [1; 2; 3; 5; 6]. Проблема трансформації рентних
відносин розглядається передусім у контексті фінансо�
вої забезпеченості заходів у сфері природокористуван�
ня та охорони навколишнього середовища.

Традиційно вважається, що природна рента як ос�
новна складова економічної ренти містить широкі мож�
ливості для реалізації політики еколого�економічного
регулювання. Використання природної ренти як інстру�
мента управління природокористуванням дозволяє за�
безпечити більш ефективне використання природних ре�
сурсів, зменшити негативні екологічні наслідки його
виробничого використання. Багатьма ученими наголо�
шується, що саме у категорії ренти найбільш очевидним
є поєднання екологічної та економічної складової інте�
ресу суб'єкта господарювання, оскільки рента, по суті,
є вартісним показником доходу, що безпосередньо
відображає взаємодію виробництва і довкілля. У робо�
тах [7], зокрема підкреслюється, що рентні відносини
представляють той окремий випадок, коли інтереси охо�
рони природного середовища й інтереси економічного
розвитку не суперечать один одному.

Проте, на нашу думку, відсутність такої супереч�
ності можливе лише за умови дії адекватних механізмів
вилучення, розподілу і перерозподілу ренти, які мають
забезпечувати ефективне використання природних ре�
сурсів. Мається на увазі, що природні ресурси, які ви�
користовуються у виробничому процесі, забезпечують
отримання певного доходу, частина якого може бути
спрямована на відтворення цього ресурсу. Причому
мова йде не лише про відтворювані природні ресурси, а
про ресурсний потенціал загалом, тобто про викорис�
тання досягнень науково�технічного прогресу — роз�
робку нових джерел енергії, різноманітних замінників
для невідтворюваних ресурсів, винаходи, впроваджен�
ня безвідходних технологій тощо.

Твердження щодо платності використання природ�
них ресурсів сьогодні є фактично беззаперечним. Про�
те питання вилучення рентних доходів відноситься до
найбільш дискусійних.

У теорії висловлюється ряд аргументів на користь
вилучення ренти. По�перше, воно не порушує принципів
свободи ринкової торгівлі і найменше деформує еконо�
міку; по�друге, перенесення тягаря податків на ренту
дозволяє зменшити податковий тиск на оплату праці,
що сприяє підвищенню рівня добробуту; по�третє, у цьо�
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му випадку знижується податковий тиск на прибуток,
що, у свою чергу, сприяє зростанню обсягів інвестицій
у виробництво, зростанню зайнятості; по�четверте, вит�
рати, пов'язані зі збором ренти, менші, ніж зі справлян�
ням податків.

Підтвердженням таких теоретичних аргументів є
позитивний досвід формування системи рентних відно�
син у багатьох країнах, де в податковому законодавстві
існує поняття природної ренти — надприбутку, що от�
римується за рахунок використання корисних копали�
ни, і світова практика рентного оподаткування, зокре�
ма нафтовидобутку, свідчить, що частка природної рен�
ти, що вилучається державою, сягає 80% [4].

Деякі противники вилучення природної ренти як
методу регулювання природокористування аргументу�
ють свою позицію тим, що такий метод є ринково не�
виправданим, оскільки позбавляє підприємця його за�
конної винагороди. Наголошують на недоцільності ви�
лучення і перерозподілу природної ренти, пояснюючи
це, по�перше, відсутністю у сучасної економічної науки
можливості визначити величину ренти; по�друге, поз�
бавленням стимулів до виробничої діяльності, оскільки
неправомірно і неможливо оподатковувати будь�які
фактори, що зумовлюють диференціацію в умовах ви�
робництва, оскільки це приведе до його згортання [2].

Дійсно, проблема вилучення та перерозподілу при�
родної ренти як доходу, що забезпечується використан�
ням природних ресурсів, може бути вирішена за умови
наукового обгрунтування розміру отриманої ренти, ос�
кільки традиційно вважається, що вилучатися має аб�
солютна рента та диференційна рента І, оскільки дифе�
ренційна рента ІІ є результатом здійснення додаткових
інвестицій безпосередньо природокористувачем. Вилу�
чення рентних доходів потребує вирішення двох взає�
мопов'язаних завдань, саме:

— теоретичного обгрунтування ставок рентних пла�
тежів на основі класичної теорії ренти;

— формування дієвого механізму вилучення ренти.
Однак, у сучасної економічної науки відсутній інстру�

ментарій поділу диференційної ренти за видами. Зокрема
у роботі [2] наголошується, що як неможливо чітко виок�
ремити загальний ефект за факторами виробництва, так
само неможливо точно поділити диференційну ренту на
рентоутворюючі складові з метою встановлення плати за
природні ресурси. Тобто таке виділення може бути досить
умовним, оскільки розмір ренти, зумовленої якістю при�
родних ресурсів чи додаткового доходу, отримання якого
пов'язане, наприклад, з технічним рівнем виробництва,
залежить від поєднання всієї сукупності факторів.

Механізм вилучення і розподілу ренти, що існує сьо�
годні в Україні, не можна вважати ефективним ні з
фіскальної точки зору, ні з позиції регулювання приро�
докористування, ні з позиції забезпечення нормальних
процесів відтворення. Встановлена законодавчими та
нормативними актами система платежів за використан�
ня природних ресурсів та забруднення навколишнього
природного середовища, розподіл надходжень між бюд�
жетами різних рівнів не заохочує суб'єктів господарю�
вання до раціонального природокористування і, незва�
жаючи на переважно фіскальний характер, не є вагомим
джерелом фінансових ресурсів для реалізації комплекс�
них загальнодержавних і регіональних екологічних про�
грам та природоохоронних проектів конкретних
підприємств. Сучасна рентна політика призводить до
того, що суб'єкти господарювання намагаються забезпе�
чити собі не стільки власність, скільки активи, викорис�
тання яких забезпечує отримання рентних доходів.

Отже, теоретико�методичні складності обгрунтуван�
ня розміру ренти для різних видів природних ресурсів не
дають можливості реалізувати принцип обгрунтованості
у справлянні плати за використання природних ресурсів.
Тому формування механізму управління використанням
природних ресурсів на засадах сучасної політики вилу�
чення ренти не можна розглядати як ефективний.

Ми пропонуємо економічний механізм управління
використанням природних ресурсів формувати, грунту�
ючись на дискусійному, проте, на нашу думку, теоретич�
но обгрунтованому підході, що визначає необхідність
застосування до управління природними ресурсами прин�
ципів управління виробленим капіталом. Ми вважаємо,
що підвищити ефективність (як з фіскальної, так і з
відтворювальної точки зору) використання природних
ресурсів можливо, якщо розглядати державу як інвес�
тора у відносинах з природокористувачем. Мається на
увазі, що при наданні права на використання природних
ресурсів, держава виступає у ролі інвестора і, як інший
інвестор, вона займає активну позицію щодо управління
"портфелем" своїх активів, яка передбачає встановлен�
ня вимог до ефективності вкладень, забезпечення відтво�
рення або збереження капіталу, його можливості якнай�
довше генерувати дохід — природну ренту.

Особливого значення у вирішенні цього завдання
набуває питання розроблення науково�методичних
підходів до встановлення плати за використання при�
родних ресурсів, яка фактично буде визначати обсяг
вилучення природної ренти у природокористувачів.

Економічний зміст такої плати можна тлумачити як
певний відсоток за користування капіталом, у даному
випадку природним.

У своїй теоретичній основі такий підхід пов'язаний з
теорією процента І.Фішера, який розглядає капітал як де�
яку універсальну категорію — як запас багатства у
вартісній та натурально�речовій формах. Такий підхід дав
можливість І.Фішеру обгрунтувати єдину природу всіх
видів доходів. На відміну від класичної політичної еко�
номії, яка досліджує особливості формування та руху
різних видів доходу, виокремлюючи характерні особли�
вості та відмінності кожного з них, у даному підході при�
буток, рента, заробітна плата об'єднуються під загальною
категорією "дохід". Тобто земля і праця виступають у виг�
ляді особливого роду капіталу, що дає можливість ренту і
заробітну плату розглядати як особливу форму процен�
та. Отже, у даній теоретичній моделі процент розглядаєть�
ся не як окремий дохід, а здебільшого як характеристика
всіх доходів, як сполучна ланка між капіталом і доходом.

Крім того, у встановленні плати за використання
природних ресурсів як певної ставки процента (rate of
interest) на цей капітал забезпечується можливість уз�
годження еколого�економічних інтересів, оскільки тра�
диційно процент розглядається як індикатор та одно�
часно універсальний інструмент узгодження економіч�
них інтересів, про що свідчить значення слова у
англійській мові (interest — інтерес, процент).

Отже, можна стверджувати, що плата за викорис�
тання природних ресурсів є інструментом узгодження
еколого�економічних інтересів, яка у системі управлін�
ня природокористуванням має виконувати такі функції:

— сприяння використанню обмеженої кількості при�
родних ресурсів та благ з максимальною ефективністю;

— розподіл використання природних ресурсів та
благ у часі;

— оптимізація територіального розміщення вироб�
ництва;

— стимулювання ефективного використання наяв�
них природних ресурсів.

Практичне застосування плати за використання при�
родних ресурсів як інструменту управління природоко�
ристуванням вимагає удосконалення (трансформації)
чинного фінансово�організаційного механізму справлян�
ня плати за використання природних ресурсів. На нашу
думку, одним із варіантів побудови такого механізму є
застосування цінних паперів — екологічних облігацій.

Під екологічною облігацією ми розуміємо безстро�
ковий (рентний) борговий цінний папір, що засвідчує
відносини, які виникають у сфері природокористуван�
ня між державою та природокористувачем та пов'язані
з наданням у виробниче користування певної сукупності
природних ресурсів із зобов'язанням емітента сплачу�
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вати дохід у вигляді відсотка (купона) від номінальної
вартості облігації. При цьому екологічна облігація вис�
тупає специфічним цінним папером, номінал якої виз�
начає економічна оцінка природних ресурсів, що на�
дається у використання.

Застосування екологічних облігацій, що фактично
буде являти собою вилучення частини рентних доходів
природокористувачів, може, на нашу думку, створити
умови для реалізація ефективної політики управління
використанням природних ресурсів, створити механіз�
ми розподілу елементів природних ресурсів, акумуляції,
вилучення, розподілу рентних доходів між державою та
природокористувачем, створення обгрунтованих ме�
ханізмів розподілу між бюджетами різних рівнів.

Звичайно, використання екологічних облігацій вимагає
вирішення однієї з найбільш складних теоретико�методо�
логічних проблем — економічної оцінки природних ре�
сурсів. Проте результати досліджень, представлені сьогодні
[5], свідчать, що для окремих видів природних ресурсів су�
часний доробок економічної науки дає можливість вико�
ристовувати існуючі оцінки для проведення розрахунків за
запропонованими у даній роботі підходами.

Ми вважаємо, що застосування екологічної об�
лігації має ряд переваг перед податковими інструмен�
тами вилучення природоресурсної ренти, зокрема:

— більша гнучкість, оскільки податки повинні но�
сити стабільний, довготривалий характер;

— можливість диференційованого підходу до конк�
ретного природокористувача з урахуванням якості при�
родних ресурсів, що використовуються, та індивідуаль�
них параметрів його еколого�економічної діяльності;

— "адресність", цільовий характер встановлення пільг
та знижок при визначенні розміру купона природокорис�
тувачам, які інвестують кошти у проекти природоохорон�
ного призначення, відтворення природних ресурсів.

— можливість виокремити грошовий потік, який
може виступити забезпеченням подальшого рефінансу�
вання заходів у сфері охорони довкілля, відтворення при�
родних ресурсів, тобто створити механізм фінансування
природоохоронних програм та проектів загальнодержав�
ного, регіонального або корпоративного рівнів.

Вказані переваги дозволять підвищити ефективність
і запровадити диференціацію системи платності за пра�
во користування природними ресурсами.

Екологічна облігація хоч і має назву облігації, проте
має деякі відмінності з класичним борговим цінним па�
пером. По�перше, у даному випадку не передбачається
надання емітенту грошових коштів у обмін на облігацію,
як у стандартній схемі облігаційної позики, натомість
емітент отримує право використовувати природні ресур�
си. По�друге, екологічна облігація не випускається (при�
наймні на першому етапі її впровадження) у відкритий
обіг, отже, її курсова вартість не визначається. По�третє,
у емітента не виникає безпосереднього зобов'язання
щодо погашення номіналу облігації у грошовій формі.

Крім того, екологічна облігація є безстроковою з
можливістю перегляду умов та відкликання, тобто може
розглядатися як облігація з вбудованим опціоном. Без�
строковий характер екологічної облігації визначається
умовами емісії.

Екологічна облігація, з одного боку, є борговим
цінним папером, який засвідчує відносини між емітентом
та утримувачем, а з іншого — виступає як інструмент еко�
логічного регулювання, що зумовлює відмінності орга�
нізації системи забезпечення та регулювання їх обігу.

Ефективне функціонування екологічної облігації як
інструменту вилучення природної ренти у системі управ�
ління природокористуванням, яка базується на принципі
узгодження еколого�економічних інтересів, можливе за
умови поєднання функціональних завдань двох складових:

— системи загального та спеціального екологічно�
го управління;

— системи організації регулювання обігу цінних па�
перів.

Кожна система представлена відповідними органа�
ми державного управління, які в межах своїх повнова�
жень забезпечують функціонування механізму еколо�
гічних облігацій.

Окрім формування організаційних засад впрова�
дження запропонованого механізму справляння плати
за використання природних ресурсів необхідно також
викласти основні підходи до визначення параметрів об�
лігацій, зокрема величини купона, який фактично буде
визначати рівень вилучення рентних доходів, адже об�
грунтування саме цієї величини має сприяти еколого�
економічному зростанню природокористувача, держа�
ви та регіону. З одного боку, необхідно забезпечити
компенсацію негативного впливу на довкілля та вико�
ристані природні ресурси, сформувати фінансову базу
їх відтворення, а з іншого — забезпечити зацікавленість
суб'єкта господарювання у здійсненні своєї діяльності.

ВИСНОВКИ
Встановлена в Україні система платежів за викори�

стання природних ресурсів та забруднення навколиш�
нього природного середовища, розподіл надходжень
міжбюджетами різних рівнів не заохочує суб'єктів гос�
подарювання до раціонального природокористування.
Незважаючи на переважно фіскальний характер, вона
не є вагомим джерелом фінансових ресурсів для реалі�
зації комплексних загальнодержавних і регіональних
екологічних програм та природоохоронних проектів
конкретних суб'єктів господарювання.

Проблема вилучення та перерозподілу природної
ренти як доходу, що забезпечується використанням
природних ресурсів, може бути вирішена за умови нау�
кового обгрунтування розміру отриманої ренти, оскіль�
ки традиційно вважається, що вилучатися має абсолют�
на рента та диференційна рента І, оскільки диферен�
ційна рента ІІ є результатом здійснення додаткових
інвестицій безпосередньо природокористувачем.

Отже, обов'язковою умовою реалізації державної
політики у сфері природокористування, зорієнтованої
на еколого�економічне зростання, є формування ефек�
тивного економічного механізму управління викорис�
танням природних ресурсів, що вимагає поступової
трансформації фінансового механізму ресурсоспожи�
вання, зокрема визначення та справляння плати за ви�
користання природних ресурсів.
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