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В. Г. Федоренко,
д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ — ГОЛОВНИЙ
ПРІОРИТЕТ XXI СТОЛІТТЯ

Держава, яка не займається розвитом інтелектуаль
ного капіталу, не може розраховувати на гідне місце в
світовому суспільстві.
Слід зазначити, що людство протягом, як мінімум,
останніх двох тисяч років у різних формах застосову
вало ідею концентрації соціального потенціалу суспіль
ства для вирішення тих чи інших завдань.
Спочатку таку функцію концентрування та зберіган
ня найбільших досягнень цивілізації відігравали монас
тирі, де, окрім розвитку духовних можливостей люди
ни, ченці займалися суто науковою роботою: писали
історичні та філософські твори, збирали, зберігали і
переписували рукописи, займалися книгодрукуванням
і живописом.
З часом функцію вищої освіти на себе поступово
перебрали університети, які також виконували функцію
концентрації інтелектуального ресурсу нації і відпові
дно до європейської традиції були об'єднані з наукови
ми центрами. Університети Європі завжди користува
лися економічними пільгами, що забезпечувало їх са
морозвиток.
У той же час у країнах із ринковою економікою по
чали створюватися структури випереджаючого розвит
ку, основною метою яких було економічний розвиток.
Це були так звані вільні економічні зони (ВЕЗ). Зараз у
світі створено близько 2000 вільних економічних зон.
Вільні зони — це інструмент вибіркового скорочен
ня масштабів державного втручання в економічні про
цеси, це не тільки і не стільки відособлена географічна
територія, але, скоріше, частина національного еконо
мічного простору, де введена і застосовується певна
система пільг і стимулів, яка не використовується в
інших його частинах.
Система пільг, що надаються вільній зоні, служить
інструментом реалізації переваг даної території, мо
гутнім стимулом для підтримки перспективних економ
ічних тенденцій і в жодному разі не є механізмом ком
пенсації недоліків управління або відсутніх на даній те
риторії чинників розвитку.
Слід зазначити, що філософія, закладена в законо
давство щодо українських ВЕЗ, типова для індустріаль
ної технологічної ери і не відповідає сучасним реаліям.
У сучасному світі інформація та інформаційні тех
нології в стратегічному плані важливіше мільйонів тонн
виплавленої сталі або десятків тонн видобутого золо
та, автомобілів, верстатів, побутових приладів та вся
кої іншої продукції індустріального століття.

4

XXI століття є тією межею, коли вартість інтелек
туального продукту в міжнародному економічному
обміні зрівнялася з вартістю товарної маси. Все це при
зводить до радикальних змін самого характеру вироб
ництва.
Витрати на інформацію становлять у середньому три
чверті доданої вартості сучасної продукції. У новій еко
номіці купують і продають концентроване знання —
колосальний обсяг інтелектуального змісту в крихітній
матеріальній оболонці, це можуть бути комп'ютерні
програми, найновіші ліки або останні моделі авіаційно
космічної техніки, ціна яких передусім обумовлена вит
ратами за статтею "дослідження і розробка".
Держава, яка випереджаючими темпами не розви
ває у себе чинники інтелектуального капіталу, взагалі
не може розраховувати на більшменш гідне місце у
світовому співтоваристві.
Найбільш вдалим прикладом поєднання економіч
них стимулів із концентрованим високопродуктивним
інтелектуальним капіталом може слугувати найбільша
в США науковотехнічна зона — Веллс ("Силіконова До
лина"), де працюють один мільйон фахівців.
Для вироблення нової економічної стратегії для
України може стати в нагоді показовий і успішний досвід
Індії, яка до недавнього часу у всьому світі асоціювала
ся з країною "третього світу", а зараз пішла стрімко впе
ред в інтелектуальному зрості.
Нова економічна стратегія Індії почалася зі створен
ня в 1986 році концепції Програмнотехнологічних
парків, яка:
— передбачала 100% експортноорієнтовану схему;
— реалізувала найпростішу процедуру відкриття
компаній;
— надавала фірмамрозробникам право на безмит
ний ввіз товарів, інофірмам — право на створення під
їхнім повним контролем індійських відділень;
— звільняла від податків та мита імпортовані засо
би розробки програмного забезпечення (ПО) і устат
кування (включаючи комп'ютерну техніку, системи те
леметрії і комунікацій) без зобов'язань зворотного ек
спорту;
— звільняла від експортних податків і мит розроб
лене ПЗ;
— звільняла новостворені компанії від корпоратив
них податків на 10 років. Ці компанії отримували дос
туп до всіх виділених ліній зв'язку, могли здійснювати
пільгове розмитнення й одержання експортної ліцензії.
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Рис. 1. Узагальнена схема руху трудового потенціалу на ринку праці

Серед факторів, які сприяють успішному розвитку
інтелектуального капіталу, сконцентрованого у вільних
економічних зонах Індії, називають такі:
1) високий ступінь комп'ютеризації населення. Да
ний фактор сприяє зростанню загальної комп'ютерної
грамотності, що, у свою чергу, сприяє позитивній репу
тації країни як постачальника аутсорсингових рішень у
довгостроковій перспективі;
2) високий науковий і освітній рівень. Особливо це
стосується математичних, кібернетичних і менеджерсь
ких спеціальностей;
3) наявність значного числа фахівцівпрограмістів
при порівняно низькій вартості таких трудових ресурсів;
4) наявність стабільного законодавства в країні;
5) наявність достатньо розвинутої комп'ютерноко
мунікаційної інфраструктури;
6) високий рівень поширення знань технічної англ
ійської мови в середовищі професійних розробок ПО;
7) наявність у країні і за її межами маркетингових
ініціативних груп, які сприяють залученню замовлень на
розробки й інвестиції в дану галузь;
8) наявність значного числа сформованих компаній,
що орієнтуються на створення ПЗ.
В Україні є всі передумови для успішного застосу
вання індійського досвіду, але навіть швидке і ефектив
не його впровадження в створених спеціально для цьо
го вільних економічних зонах буде всього лише "рухом
навздогін", у той час як дійсно ефективним може бути
тільки "рух на випередження".
Ведучи мову про інтелектуальний розвиток люди
ни, необхідно відмітити, на це впливають також соціаль
нопобутові умови. Головними в цій справі є будівницт
во.
У будівельній галузі України працює біля 50 тис.
підприємств, на яких зайнято майже 0,5 млн осіб. Що
року попит на кваліфіковані кадри у будівництві зрос
тає і, починаючи з 2010 року, становить у середньому
більше 20 тис. осіб на рік, а через декілька років в Ук
раїні не буде вистачати трудових ресурсів. При цьому в
країні зберігається високий рівень безробіття.
Наявність фінансовоекономічних бар'єрів є важли
вою, але не єдиною проблемою. Особливої актуальності
набуває питання мобільності, конкурентоспроможності
та рівня кваліфікації робітників. На рис. 1 наведена уза
гальнена схема руху трудового потенціалу на ринку
праці.
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На ринок праці найбільший вплив здійснює депопу
ляцію та еміграція населення та велика кількість людей
пенсійного віку. Відсутність в країні висококваліфіко
ваної робочої сили робить її не привабливою для іно
земних інвестицій.
Від рівня професійної освіти, виховання й розвитку
кадрів залежить можливість підвищення продуктивності
праці, освоєння нової високопродуктивної техніки,
впровадження нових ефективних матеріалів, прогресив
них технологічних процесів.
Через застарілість матеріальнотехнічної бази ПТНЗ
(професійнотехнічних навчальних закладів), яка не онов
лювалась протягом 20 років, скорочення чисельності учнів
на ринок випускаються робітники з 2—3 розрядом, тоді
як він потребує 4—5 розряду. Випускник ПТНЗ володіє
загальними теоретичними та технічними знаннями, але не
володіє практичними навичками, компетенціями і потре
бує "доводки" протягом 1—2 років. Отримуються теоре
тичні знання, але відсутні належні професійні навички та
вміння, особистісні якості робітника, його здатність прий
мати участь у трансформаційних процесах на виробництві
та інноваційних технологіях виробництва. Саме тому сьо
годні підтримується ідея щодо уведення терміну "компе
тентність" поряд з терміном "кваліфікація".
Реалізуючи систему безперервної професійної
підготовки робітничих кадрів для будівельної галузі,
слід зазначити, що має бути вибудована вертикаль реа
лізації концепції "навчання впродовж життя". Профе
сійна підготовка працівника розпочинається від первин
ної підготовки і продовжується отриманням суміжної
або нової робітничої професії.
У країнах із розвиненою ринковою економікою праці
вник протягом свого життя 8—11 раз міняє робітничу про
фесію. В умовах стрімкого розвитку науковотехнічного
прогресу постійно виникає необхідність в отриманні нових
практичних навичок і необхідність періодичного навчання,
підвищення кваліфікації, отримання нової професії, або
професійної підготовки працівника під конкретне робоче
місце, що є особливо актуальним для малих підприємств.
Тільки капітал сучасного типу — інтелектуальний —
дає можливість суспільству забезпечити рух на виперед
ження. Створення і успішна діяльність в Україні струк
тур випереджаючого розвитку, основою яких є постійно
зростаючий сукупний людський потенціал — нова пара
дигма поступу нашого суспільства в гідне майбутнє.
Стаття надійшла до редакції 22.03.2013 р.
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ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИДБАННЯ
ЖИТЛА
THE INCREASING OF THE POPULATION INVESTMENT ABILITY TO ACCOMMODATION BUYING

У статті проаналізовано та визначено переваги та недоліки законодавчої бази, спрямованої на підви@
щення інвестиційних можливостей населення на придбання житла. Запропоновано шлях підвищення
інвестиційних можливостей населення на придбання житла через накопичення коштів на майбутнє житло
в Державному фонді дитячих житлових облігацій (ДФДЖО) при Державній іпотечній установі (ДІУ). Зап@
ропоновано методичний інструментарій оцінки інвестиційної можливості населення на придбання жит@
ла по програмах іпотечного кредитування, що дозволяє визначити рівень інвестиційної можливості на@
селення на придбання житла й що відповідає рівню його доступності.
The advantages and disadvantages of the legislation aimed at the increasing of the population investment
ability to accommodation buying are analyzed in the article. The way to increase the population investment
ability to accommodation buying by the use of funds accumulation in the State Fund of Children's Mortgage
Bonds (SFChMB) under the State Mortgage Establishment (SME) is proposed. The methodical tool for evaluation
of the population investment ability to accommodation buying according to the mortgage lending programs,
which allows to determine the level of the population investment ability to accommodation buying and which
answer the level of its' availability is proposed.
Ключові слова: іпотека, кредит, депозит, Державний фонд дитячих житлових облігацій (ДФДЖО), Дер!
жавна іпотечна установа (ДІУ), коефіцієнт інвестиційних можливостей населення на придбання житла за
програмами іпотечного кредитування.
Key words: mortgage, credit, deposit, State Fund of children's residential bonds (SFChRB), State Mortgage
Establishment (SME), ratio of investment opportunities in the public housing of mortgage lending program.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
З початку 90х років ситуації на ринку житлового
будівництва суттєво змінилася. З того часу в Україні,
як і в інших країнах пострадянського простору, фінан
сування бюджетних коштів та обсягів введення житла в
експлуатацію почало різко знижатись. Частку бюджет
ного фінансування будівництва житла поступово поча
ло замінювати фінансування приватними коштами
підприємствзабудовників та інвесторів, залученими
кредитними ресурсами, коштами іноземних інвесторів
та ін. Таким чином, Держава, будучи основним учасни
ком інвестиційнобудівельної діяльності, відмовилась
від ролі монополіста, поступившись самостійно госпо
дарюючим суб'єктам, які самі призначають мету діяль
ності й стратегічні напрями.
Унаслідок цього, виникла ситуація, при якій дина
міка забезпечення житлом населення, що потребує по
ліпшення своїх житлових умов, різко знизилась. Квар
тирна черга скоротилась до мінімуму, внаслідок природ
нього зменшення чисельності населення, що перебува
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ло на обліку у Держави, та відсутності впевненості і надії
у населення на такий шлях вирішення проблеми.
Сьогодні менш, ніж 5—7% населення можуть
придбати житло за рахунок власних доходів та за за
лученням іпотечних кредитів [7]. Але ця категорія на
селення протягом останніх 22 років вже знайшла мож
ливість поліпшити свої житлові умови, розширити
житлову площу, причому неодноразово. Інше насе
лення, що є більшістю, не в змозі самостійно виріши
ти свою житлову проблему через низькі доходи. Тому,
для створення сприятливих умов розвитку житлово
го будівництва, що дозволить задовольнити попит на
житло серед всіх категорій населення, необхідно ви
користовувати комплексний системний підхід, що за
безпечить відновлення будівельного комплексу, а для
цього необхідно досягти соціальноекономічного
ефекту від інвестицій у великому масштабі. У резуль
таті виникає необхідність у розробці шляхів підвищен
ня інвестиційних можливостей населення на придбан
ня житла.
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Рис. 1. Удосконалена модель організації ринку іпотечного кредитування з урахуванням ризиків
Умовні позначки: Позичальник 1 — покупець житла, що накопичує дитячі житлові облігації; Позичальник 2 — поку
пець житла, що бере іпотеку (іпотекодавець); Р1 — кредитний ризик; Р2 — ринковий ризик; Р3 — процентний ризик; Р4 —
ризик ліквідності; Р5 — валютний ризик; Р6 — операційнотехнологічний ризик; Р7 — ризик репутації; Р8 — юридичний
ризик.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У 2004 вступив у силу закон України "Про іпоте
ку" [3], а в 2006 році — Закони України "Про цінні
папери і фондову біржу" та "Про іпотечні облігації"
[4; 5]. Але у населення з'явилася можливість залу
чати банківські ресурси для придбання житла на дов
гостроковій основі. Доступність їх фінансові уста
нови визначають за допомогою співвідношення ви
даткової й дохідної складових бюджету родини по
зичальника. Однак, при розробці й удосконаленні
програм іпотечного кредитування для населення ви
никає необхідність у пошуку нових методів оцінки
доступності таких кредитів. Тому недоліками цих
законів, з точки зору підвищення інвестиційних мож
ливі сть населення, стало : неко нтро ль о вана
діяльність фінансових установкредиторів, що вста
новили високі, недоступні за розміром ставки з іпо
течного кредитування для основної верстви населен
ня; також у законах не передбачений захист і стра
хування дебіторів від ризику невиплат кредиту й
відсотків по ньому, а також захист від стягнення на
предмет іншого нерухомого майна, що перебуває у
заставі. Ще одним недоліком стало те, що цільові об
лігації є незабезпеченими цінними паперами, тому у
випадку банкрутства емітента (забудовника) власни
ки облігацій можуть втратити інвестовані в будівниц
тво кошти.
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Усе це призвело до поширення незаконної діяль
ності банківських установ, що вимагали у дебіторів по
вернення кредитів. У результаті, починаючи з кінця 2008
року та до початку 2011 року, багато хто з дебіторів
відмовлялись від придбання предмету іпотеки та роз
ривали договори з банками.
Ще у 2007 та у 2008 роках Президентом України
було підписано 2 укази: "Про заходи щодо будівниц
тва доступного житла в Україні та поліпшення за
безпечення громадян житлом" та "Про робочу гру
пу з питань будівництва доступного житла в Україні"
[1; 2]. Унаслідок цього, в ряді міст було розроблено
пілотні проекти з будівництва доступного житла, які
поступово почали реалізовуватись. Але все ж таки
ці укази мали недоліки: в них було визначено низьку
долю необхідних засобів, що виділяються з бюдже
ту (за кордоном ця цифра вище кілька разів). У ви
падку обмеженого бюджету або його дефіциту
розмір засобів, що виділяються, може бути зведена
до мінімуму. Деякі родини знов почали брати іпо
течні кредити.
За даними НБУ, за підсумками 2011 року сума іпо
течних кредитів, виданих банками населенню в гривні,
збільшилася на 3,834 млрд грн., до 21,938 млрд грн.
[10]. За підрахунками відомої консалтингової ком
панії "Простобанкконсалтинг", загальна заборго
ваність населення за іпотечними кредитами в 2011 році
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Таблиця 2. Практичні рекомендації щодо забезпечення житлом незаможної верстви населення
№
з/п
1

2

Група громадян
незаможної
верстви населення
1 група громадяни, у яких
доходи нижче
прожиткового
мінімуму, а також
соціально
незахищені верстви
населення.
2 група громадяни, у яких
доходи вище
прожиткового
мінімуму, але не
достатні ні для
придбання, ні для
комерційного
найму.

Суть практичних рекомендацій
щодо забезпечення житлом
населення
Безкоштовне надання
муніципального соціального
житла, або державна програма
надання житлових субсидій
(програма, створена для адресної
допомоги незаможним і
найбільш незахищеним верствам
населення). Черговики мають
право на одержання таких
субсидій.
Родини можуть претендувати на
муніципальні метри, але будуть
їх оплачувати, витрачаючи
щомісяця 10% доходу за
наймання та 15% за комунальні
послуги.

Переваги
Договір муніципального
наймання буде
переглядатися через кожні
півроку, і родині необхідно
буде підтверджувати свої
вкрай низькі доходи. Така
політика буде стимулювати
родини зайнятися
житловим
самозабезпеченням;
бажаючи поліпшити свої
житлові умови, громадяни
цієї групи будуть
поступово переходити в
іншу категорію.

Джерело
фінансування
Бюджетні
кошти

Таблиця 3. Шкала оцінки інвестиційної можливості населення на придбання житла за програмами іпотечного
кредитування

Значення
коефіцієнта
KIOPMt
0,01 - 0,1
0,11 – 0,2
0,21 - 0,39
0,4 - 0,5
0,51 - 0,7
0,71 - 1,0

Оцінка рівня інвестиційної можливості
населення на придбання житла за
програмами іпотечного кредитування з
урахуванням застосування
запропонованих практичних
рекомендацій
Абсолютний рівень
Максимальний рівень
Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
Мінімальний рівень

знизилася на 13,294 млрд грн., або на 12%, до 97,431
млрд грн. [10]. Але в абсолютному виразі це велика
сума загального боргу. Таким чином, у 2011 році, після
перерви в 2009 і 2010 роках, банки видали нових іпо
течних позик у гривні більше, ніж було погашено ста
рих.
Якщо говорити про науковий аспект вирішення цієї
проблематики, то йому були присвячені труди наступ
них провідних фахівців: в аналітиці методичного
інструментарію іпотечного кредитування — Базилеви
ча В.Д., Гриджука Д.М., Олійника В.О., Погорельцевої
Н.П., Косаревої Н., Тарасевича Є.І, Туманова А. та ін.)
[6; 9; 12]; у пошуку можливих способів вирішення жит
лової проблеми і джерел фінансування — Воронкової
Т.С., Денисенко М.П., Наумової І.Л., Михайленко Я.С.,
Чипуренко Є.В., Рогожина М.Ю., Паливоди К.В., Фе
доренко В.Г. та ін.) [10; 11; 13]. Так, Паливода К.В. про
понує залучати кошти державного пенсійного фонду
в житлове будівництво, що є цікавою розробкою, але
може класифікуватись як нецільове використання
коштів, крім того бюджет державного пенсійного фон
ду України не достатній за розміром для інших на
прямів використання [11]. Державна іпотечна устано
ва (ДІУ) також працює в цьому напрямі, але не має кон
курентоспроможної програми підвищення інвестицій
них можливостей населення на придбання житла, яка
стала би достойною допомогою населенню в підви
щенні доступності житла та поліпшенні його житло
вих умов. Враховуючи викладене вище, виникає не
обхідність запропонувати шлях підвищення інвестиц
ійних можливостей населення на придбання житла.
Унаслідок цього сформулюємо ціль даної наукової ро
боти.
Ціль роботи — запропонувати шлях підвищення
інвестиційних можливостей населення на придбання
житла.
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Оцінка рівня доступності
житла для населення з
урахуванням застосування
запропонованих практичних
рекомендацій

Житло доступне

Житло не доступне

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У попередній науковій роботі на базі раніш удос
коналеної моделі організації ринку іпотечного креди
тування автором запропонована ідея створення Дер
жавного фонду дитячих житлових облігацій (ДФДЖО).
На рис. 1 наведена удосконалена модель організації
ринку іпотечного кредитування з урахуванням ризиків
[7].
Запропонований наступний механізм роботи цієї
моделі. Державна іпотечна установа (ДІУ) виконує
функцію рефінансування іпотечних кредитів (за прин
ципом американської моделі іпотеки) та роль ощад
нопозикової каси (за принципом німецької моделі
іпотеки). Населення здійснює добровільнообов'яз
кові накопичувальні внески в ощаднопозикову касу
як цільові відрахування на відкриті особисті рахунки
в спеціально створеному Державному фонді дитячих
житлових облігацій (ДФДЖО) при ДІУ із заробітної
плати, здійснювані регулярно з моменту народження
дитини в обмін на цінні папери (дитячі житлові об
лігації). Так ДІУ залучає додаткові кошти для забез
печення комерційних банків фінансовими ресурсами.
При накопиченні облігацій на суму 25—30% від вар
тості житла протягом від 2 до 30 років громадяни, що
бажають придбати житло, мають право укласти з ДІУ
договір про іпотеку. Ціна облігацій визначається на
основі опосередкованої вартості будівництва й індек
сується відповідно до зміни вартості будівництва жит
ла.
Удосконалена модель іпотечного кредитування має
низку переваг.
1. Модель дозволяє знизити ризики на ринку іпо
течного кредитування за рахунок розподілу їх між
більшою кількістю учасників, що також дозволяє зни
зити норму відсотка за кредитом.
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2. Вирішується проблема розміщення цінних паперів
за рахунок виконання ДІУ функції ощаднопозикових
кас.
3. Вирішується завдання забезпечення майбутньо
го покоління грошовими коштами на первісний внесок
на житло.
Розроблені практичні рекомендації з підвищення до
ступності житла для різних категорій населення Украї
ни на довгостроковій основі, які можуть бути застосо
вані в комплексі з вищенаведеною моделлю (табл. 1, 2).
Після погашення заборгованості за кредитом за раху
нок процентів депозитного внеску кінцева вартість жит
ла значно знижується. Виплата залишку кредиту за ра
хунок тіла депозитного внеску — варіант менш вигід
ний, оскільки кошти, які вкладені в банк як депозитний
внесок, перестають приносити періодичний дохід. Од
нак, якщо позичальник бажає якомога раніше позбави
тися заборгованості, то йому рекомендується обрати
цей варіант. Розподіляючи суму компенсацій (для 3 ка
тегорії населення) замість 5 років на 10, кінцева вартість
житла також знижується. Однак позичальнику, обира
ючи той чи інший варіант, необхідно індивідуально для
себе оцінити у сукупності необхідний розмір первісно
го внеску (має він його чи ні), розмір періодичних вип
лат за кредитом, зіставляючи їх зі своїми доходами.
Удосконалений методичний інструментарій оцінки
інвестиційної можливості населення на придбання жит
ла дозволяє визначити рівень інвестиційної можливості
населення на придбання житла, що відповідає рівню
його доступності. Такий підхід дає об'єктивну характе
ристику платоспроможності кожного позичальника
іпотечного кредиту.
Коефіцієнт інвестиційної можливості населення на
придбання житла за програмами іпотечного кредиту
вання може бути розрахований за формулою:
St + MPt + PSTt + PIN t + PPLt + At + OOt
IS t + IISt + IIAt + IPFt + ICAt + IEt + DSt + PSt + Pt + IBt + IRt + PCEt + Ct + FH t + TAt + SPSt

(1),
де KIOPMt — коефіцієнт інвестиційної можливості
населення на придбання житла за програмами іпотеч
ного кредитування у періоді t; St — сума річних платежів
за іпотечними зобов'язаннями; MPt — комунальні пла
тежі, пов'язані з придбанням нового житла; PSTt — оп
лата послуг зв'язку, телекомунікацій, пов'язаних із
придбанням нового житла; PINt — платежі по страху
ванню; PPLt — податкові платежі на придбання неру
хомості та землю; APt — аліментні виплати; OОt — зо
бов'язання за іншими кредитами; ISt — заробітна плата
всіх членів родини; IISt — можлива індексація заробіт
ної плати; IIAt — доходи від індивідуальної діяльності;
IPFt — доходи від підсобного господарства; ICAt — до
ходи від колективної/кооперативної діяльності; IEt —
доходи підприємців; DSt — дивіденди від акцій; PSt —
відсотки від паю; Pt — щорічні виплати відсотків за бан
ківськими вкладами; IBt — доходи від облігацій; IRt —
доходи від орендної плати; PCEt — часткова компенса
ція витрат на освіту; Ct — часткова компенсація відсотків
за кредитом за рахунок коштів ДФСМЖБ; FHt — без
коштовне надання послуг охорони здоров'я в періоді t;
TAt — адресна допомога малозабезпеченим верствам
населення (для незаможної верстви населення); SPSt —
соціальні пенсії, стипендії, субсидії, одержувані алімен
ти та ін.
Для різних категорій населення параметри S, P і C з
виразу (1) можуть бути визначені з формул, що наведе
но в таблиці 1. За необхідності визначення коефіцієнта
інвестиційної можливості населення на придбання жит
ла за іпотекою щомісячно (щоквартально), у виразі (1)
всі параметри будуть мати індекси m і q. Коефіцієнт інве
стиційної можливості населення на придбання житла за
програмами іпотечного кредитування кожний позичаль
ник розраховує для себе індивідуально. Інвестиційну
можливість населення на придбання житла за програ
мами іпотечного кредитування, що визначена у формулі
(1), запропоновано оцінювати за допомогою шкали, що

КIOPM t =
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наведена в таблиці 3. Цей методичний інструментарій
запропонований також кредитним установам для виз
начення платоспроможності позичальників.
ВИСНОВКИ
У статті проаналізовано та визначено переваги та
недоліки законодавчої бази, спрямованої на підвищен
ня інвестиційних можливостей населення на придбання
житла. Запропоновано шлях підвищення інвестиційних
можливостей населення на придбання житла через на
копичення коштів на майбутнє житло в Державному
фонді дитячих житлових облігацій (ДФДЖО) при Дер
жавній іпотечній установі (ДІУ). Запропоновано мето
дичний інструментарій оцінки інвестиційної можливості
населення на придбання житла по програмах іпотечно
го кредитування, що дозволяє визначити рівень інвес
тиційної можливості населення на придбання житла, що
відповідає рівню його доступності. Такий підхід дає
найбільш об'єктивну характеристику платоспромож
ності кожного споживача іпотечного кредиту. У резуль
таті позичальник зможе підібрати посильну його рівню
доходу програму. У подальших наукових розробках ав
торами планується розробка альтернативних варіантів
пошуку рішення проблеми підвищення інвестиційних
можливостей населення на придбання житла.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА НАПРЯМИ
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У статті досліджено інвестиційний клімат Дніпропетровської області, визначено основні переваги з
позиції інвестиційної привабливості регіону, виокремлено напрями підвищення інвестиційної активності
області.
In the article the investment climate in the Dnipropetrovsk region; the main benefits from the perspective of
investment attractiveness of the region; singled out areas of increased investment activity region.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сприятливий інвестиційний клімат є важливою умо
вою залучення інвестицій для впровадження новітніх
технологій, нарощування основних фондів підприємств,
поліпшення життєвого рівня населення, економічного
зростання та структурної перебудови країни. Розвиток
інвестиційного потенціалу, підвищення інвестиційної
активності регіонів та країни в цілому, зниження інвес
тиційних ризиків створюють необхідні умови для підви
щення конкурентоспроможності всієї економіки Украї
ни. Сьогодні спостерігається загострення проблеми ре
гіональної конкурентоспроможності з позиції здатності
захищати свої конкурентні переваги, тому інвестиційна
привабливість регіонів дедалі частіше опиняється у полі
зору влади та підприємцівінвесторів. Інвестиції в еко
номіку регіонів виступають одним із основних джерел
економічного розвитку всієї країни, а, отже, активіза
ція процесу іноземного інвестування в регіональну еко
номіку вимагає, насамперед, грунтового аналізу інвес
тиційного клімату та визначення напрямів підвищення
інвестиційної привабливості регіонів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням інвестиційного клімату, процесу інвесту
вання, реалізації інвестиційної політики держави при
свячені праці І. Бланка О. Варяниченко, В. Грідасова,
О. Ісаєва, О. Крехівського, С. Кривченко, В. Михайло
ва, С. Мочерного, І. Павленко, Н. Савчука, А. Сухору
кова, В. Федорова та ін. Однак, проблема формування
сприятливого інвестиційного клімату та підвищення ін
вестиційної активності окремих регіонів, зокрема Дніп
ропетровської області, є недостатньо вивченою, що і зу
мовлює актуальність обраного напряму дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є дослідження інвестиційного
клімату в Дніпропетровській області, визначення основ
них переваг з точки зору інвестиційної привабливості
регіону та виокремлення напрямів підвищення інвести
ційної активності області.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В економічній літературі існують різні підходи до
визначення інвестиційного клімату регіону. Наприклад,
у роботах Грицайчука В. і Попкова В. зазначено, що інве
стиційний клімат — це середовище, в якому протікають
інвестиційні процеси. Він формується під впливом взає
мопов'язаного комплексу законодавчонормативних,
організаційноекономічних, соціальнополітичних і
інших факторів, які визначають умови інвестиційної
діяльності в окремій країні, регіоні, місті [1; 2]. Переса
да А. під інвестиційним кліматом розуміє сукупність
політичних, правових, економічних та соціальних умов,
що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності
вітчизняних та закордонних інвесторів [3]. Головатюк
В. визначає інвестиційний клімат як сукупність факторів
регіональної дії, що визначають можливості компаній і
формують у них стимули для здійснення продуктивних
інвестицій, створення робочих місць і розширення своєї
діяльності [4]. Деякі вітчизняні вчені взагалі ототожню
ють поняття інвестиційного клімату та інвестиційної
привабливості [5; 6]. Отже, можна зазначити, що сис
тему визначальних чинників, які у кінцевому рахунку
визначають ступінь ризику капіталовкладень та мож
ливість їх ефективного використання, складають: по
літикоправове середовище, що характеризується полі
тичною стабільністю суспільства, наявністю і стабіль
ністю нормативної бази підприємницької та інвести
ційної діяльності; економічне середовище; ресурсний
потенціал та інфраструктура; соціальнокультурне се
редовище; екологія.
Багато уваги науковців також приділено визначен
ню категорії "інвестиційна привабливість регіону". На
нашу думку, інвестиційна привабливість — це система
або поєднання різних об'єктивних ознак, засобів,
можливостей, що обумовлюють у сукупності потенцій
ний платоспроможний попит на інвестиції в даному ре
гіоні; відповідність регіону основним цілям інвесторів,
що полягають у прибутковості та безризиковості інвес
тицій.
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Зауважимо, що на сьогодні Україна не здобула
серйозних досягнень у забезпеченні національної
конкурентоспроможності та інвестиційної привабли
вості [7, с. 68]. Приймаючи рішення про входження з
інвестиціями на український ринок, потенційні інвес
тори зважають на об'єктивні та суб'єктивні чинники
наявного і потенційного позитивного і негативного
впливу, існуючі шанси і можливі ризики. Окрім того,
вони враховують рекомендації різноманітних рей
тингів інвестиційної привабливості країн. За оцінка
ми Міжнародної фінансової корпорації [8] у 2011 році
Україна за інвестиційною привабливістю значно
відставала від інших країн: за показником легкості
ведення бізнесу вона посідала 152 місце (зі 183 країн),
у той час як, наприклад, Росія займала 120 місце, Ка
захстан — 47, Молдова — 81, Білорусія — 69, Польща
— 62. У квітні 2012 року компанією Research &
Branding Group за ініціативою ДПС України було про
ведено дослідження серед керівників американських,
європейських і українських компанійінвесторів
відносно оцінки якості інвестиційного клімату і рівня
інвестиційної активності в Україні. Так, 8,3% інвес
торів (із 290 компанійінвесторів) стверджують, що
інвестиційний клімат в Україні дуже поганій, ще 35,5%
оцінюють його як близький до дуже поганого [9].
Основними перешкодами на шляху поліпшення інве
стиційного клімату в Україні, на думку керівників
інвестиційних компаній, являються корупція, судова
система, адміністративні бар'єри та податкова систе
ма [9]. Однак, незважаючи на існуючі перешкоди для
залучення іноземного капіталу в Україну, спостері
гається збільшення обсягу інвестицій в економіку дер
жави. Так, у першому півріччі 2012 року зза кордону
інвестували 3224, 2 млн дол. прямих інвестицій в по
рівнянні з 2788, 2 млн дол. за аналогічний період 2011
року [10]. До основних країнінвесторів, на яких при
падає більше 82% загального обсягу прямих інвес
тицій, належать: Кіпр — 14521,5 млн дол. , Німеччина
— 7403,9 млн дол., Нідерланди — 4949,3 млн дол., Ро
сійська Федерація — 3652,5 млн дол. та ін. [10].
Варто також зазначити, що за останні роки спос
терігається непропорційний розподіл обсягів залучен
ня інвестицій у регіони України. До восьми регіонів:
Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київсь
кої, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до
м. Київ надходить найбільше всього інвестицій — 89,2
% всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Це ті
регіони, які на сьогодні вже є розвинутими та найбільш
привабливими для іноземних інвесторів у порівнянні з
іншими регіонами [8]. Нагадаємо, що під факторами
інвестиційної привабливості регіону вчені розуміють
процеси, явища, дії, переважно об'єктивного характе
ру, що впливають на інвестиційну привабливість регі
ону і визначають його територіальні особливості:
вигідність економікогеографічного положення регі
ону, його природноресурсний, трудовий, науковотех
нічний потенціали, рівень розвитку інфраструктури
тощо.
Так, Дніпропетровська область на сьогодні є еко
номічно розвиненою та привабливою для іноземного
інвестора. Розглянемо основні характеристики області,
які формують високий потенціал для розвитку бізнесу
та залучення інвестицій в регіон:
— структурні переваги: вигідне економікогеогра
фічне розташування, область знаходиться в центрі Ук
раїни та граничить із 7 областями;
— сформована розвинена інфраструктура: розвине
на мережа автомобільних доріг, потужна залізнична
система, наявність магістрального газопроводу, на
явність водної артерії держави;
— сприятливі умови для сільського господарства:
помірноконтинентальний клімат, рівнинна місцевість;
— сировинна база: 50% корисних копалин України
зосереджені в області; Дніпропетровщина — це 100%
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загальнонаціональних запасів марганцевої і 90% заліз
ної руди, а також майже половина всіх розвіданих за
пасів вугілля;
— наявність кваліфікованого трудового і науково
го потенціалу: в Дніпропетровській області проживає
7,3% населення України; підготовку молодих фахівців
у регіоні здійснюють більше 30 академій, університетів
та інститутів;
— економічні переваги регіону: високі показники
конкурентоспроможності регіону; в глобальному рей
тингу конкурентоспроможності Дніпропетровська об
ласть посідала у 2011 році 65 місце і знаходилася між
Російською Федерацією та Румунією; регіон випереджає
такі країни Європейського союзу, як Румунію, Латвію,
Грецію та Болгарію; згідно рейтингу регіональної кон
курентоспроможності, Дніпропетровська область є
лідером у сегментах "рівень розвитку бізнесу", "інфра
структура" та "інновації" [11].
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в еко
номіку області на сьогодні перевищив 8 млрд доларів
США. За цим показником Дніпропетровщина є націо
нальним лідером. Кожен шостий долар, вкладений іно
земними інвесторами в Україну, працює в Дніпропет
ровській області. Тільки за 2010—2011 роки в умовах
світової кризи в економіку області залучено більше 1
млрд дол. [12]. Лідером у залучені інвестицій є гірничо
металургійний комплекс. Найбільше прямих іноземних
інвестицій залучено з Німеччини (62% всіх інвестицій),
Кіпр, Нідерланди, Великобританія, Австрія, Угорщина.
Трохи менше 1% залучено інвестицій з Російської Фе
дерації [12].
З 2010 року в області працює один із найбільших в
Європі завод із виробництва насіння, що належить фран
цузькій компанії Maisadour, а також швейцарський за
вод GlassTrosh, який випускає склопакети. Загальний
обсяг інвестицій — 39 млн дол. До кінця 2012 року в ек
сплуатацію буде введена друга черга з обсягом інвес
тицій 22,5 млн дол., а в 2013 році третя — з обсягом інве
стицій 39 млн дол. [13]. В області наближається до за
вершення будівництво заводу з виробництва фурнітури
та медичного обладнання турецькими інвесторами. Інве
стиційні вливання стали каталізатором для економічно
го підйому регіону. За останній рік підприємства Дніпро
петровської області збільшили прибутковість утричі —
до понад 22 млрд грн.
У жовтні 2012 року у Дніпропетровську відбулося
відкриття металургійного заводу "ІНТЕРПАЙП сталь"
— найбільшого інвестиційного проекту, сума реалізації
якого складає 700 млн дол. Електросталеплавильний
комплекс — це не тільки технологічно унікальний про
ект для Дніпропетровської області, України та СНД у
цілому, але й життєво важливий крок для розвитку віт
чизняної трубної промисловості. Річний приріст пла
тежів у бюджетні та позабюджетні фонди складатиме
150 млн грн., а кількість створених нових робочих місць
у регіоні — понад 600.
Результати інвестиційного буму в регіоні оче
видні. Завдяки налагодженню нових виробництв і
швидкому розвитку місцевої економіки тільки за два
роки в Дніпропетровській області створено 100 тис.
нових робочих місць. За даними Державної служби
зайнятості, минулого року область змогла вийти в
лідери за рівнем зайнятості. За цим показником об
ласть обганяють тільки Київ, Севастополь та Крим
[14].
У рамках міжнародного форуму "Інвестиційна хви
ля 2012", який проходив у вересні 2012 року у Дніпро
петровській області, Дніпропетровське регіональне
інвестиційне агентство (DIA) підписало 5 меморандумів
щодо реалізації в області великих інвестиційних про
ектів. Перший меморандум підписано з Агентством еко
номічного співробітництва Нижньосілезького воєвод
ства (Республіка Польща), що дозволить налагодити
обмін компаніями та проектами, ефективно відповіда
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ти на зростаючі запити щодо проектів як з одного, так і
з іншого боку. Другий — з компанією "Glas Trоsch" —
найбільшим в Європі виробником високоякісного плос
кого скла, який має в своєму активі 60 виробничих
підприємств, розташованих у Швейцарії, Німеччині,
Франції, Польщі, Україні та Молдові. У 2012 році дочі
рньою компанією "Glas Trоsch" Україна на Дніпропет
ровщині в експлуатацію запущена перша лінія по зби
ранню пластикових склопакетів компанії "Glas Trоsch".
Вартість інвестиційного проекту більше 5,5 млн доларів
США. У 2013 році запланований запуск другої черги по
збірці склопакетів (вартість 5,5 млн доларів США) в
Дніпродзержинську [15].
Третій меморандум підписано з компанією "ETVie
Energy Transfer", яка розглядає питання будівництва
заводу з переробки твердих побутових відходів, що є
стратегічним пріоритетом для Дніпропетровської об
ласті. Четвертий меморандум підписано із "Global
International Holdings S. A." — глобальним холдингом,
який включає в себе різні підрозділи, розташовані по
всьому світу та які ведуть діяльність у промисловій
сфері, забезпеченні професійного менеджменту і мар
кетингу послуг і поставок, експлуатації та монтажу об
ладнання в галузі освіти, безпеки та зв'язку. Компанія
також має підприємства в різних галузях: виробництві
будівельних матеріалів, продуктів харчування, спортив
них і розважальних товарів, веде діяльність із проекту
вання, будівництва та фінансування проектів будівниц
тва житлових і комерційних об'єктів, шкіл, супермар
кетів. Останній п'ятий меморандум підписано з компа
нією "Вест ІнжинірингУкраїна", яка почала розробку
проекту з будівництва на Дніпропетровщині комплексу
повного циклу переробки індичого м'яса. Очікуваний
розмір інвестицій в проект на рівні 40 млн доларів США,
а його реалізація дозволить створити понад 800 робо
чих місць [15].
Отже, можна відзначити, що навіть в умовах по
гіршення економічної ситуації в світі та зниження по
казників інвестиційної привабливості України за останні
роки, провідні іноземні компанії виявляють значну
цікавість до Дніпропетровського регіону. Як виявлено
в дослідженні, найпривабливішими для інвесторів є
гірничометалургійний комплекс, агропромисловий
комплекс та промислова сфера. Але, незважаючи на
зростання інвестиційної активності в області сьогодні,
потрібно продовжувати підвищувати привабливість
Дніпропетровського регіону з метою збільшення іно
земних залучень у майбутньому. Для цього діяльність в
області повинна бути спрямована на:
— розширення поінформованості іноземних інвес
торів щодо можливостей вкладення коштів у привабливі
галузі економіки регіону;
— здійснення постійного моніторингу та аналізу
інвестиційного клімату в регіоні;
— підвищення обізнаності міжнародних ділових кіл
про соціальноекономічний потенціал та інвестиційні
можливості підприємств регіону з визначенням пріо
ритетних заходів, спрямованих на досягнення цієї
мети;
— координацію діяльності органів місцевого само
врядування, підприємств, установ та організацій області
щодо підвищення рівня економічного розвитку і поши
рення інформації про інвестиційний імідж Дніпропет
ровського регіону у світі [16].
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, хотілося б відзначи
ти, що в іноземного капіталу в Дніпропетровсько
му регіоні є великі перспективи. Його залучення ма
тиме істотний синергетичний ефект як для регіону,
так і для місцевого та іноземного бізнесу. Збільшен
ня обсягів іноземних інвестицій сьогодні — це зро
стання добробуту населення області в майбутньо
му. Адже іноземні інвестиці — це розвиток вироб
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ництва, передача передових технологій, створення
нових робочих місць, зростання продуктивності
праці, підвищення конкурентоспроможності про
дукції на світовому ринку, додаткове джерело фор
мування прибуткової частини обласного та міського
бюджету.
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У статті висвітлено сутність економічної безпеки держави, досліджено підходи до оцінки боргової
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі існування державного боргу яв
На сучасному етапі розвитку національної економіки
ляється закономірним явищем для країн із перехідною еко вагомого значення набуває проблема забезпечення еконо
номікою, де гостро відчувається нестача грошових ресурсів, мічної безпеки, оскільки саме економічній безпеці належить
адже здійснення політичних, економічних, фінансових, соц визначальне місце в загальній системі національної безпе
іальних перетворень потребує значних фінансовокредит ки країни.
Поняття "економічна безпека" охоплює різні сфери
них ресурсів, що веде до утворення державного боргу. На
копичення обсягів державної заборгова
Таблиця 1. Показники боргової безпеки, розроблені фахівцями МВФ
ності становить загрозу стійкості фінан
сової системи з боку зовнішніх і внут
№
рішніх кредиторів і може призвести до
Індикатор
Розрахунок та використання
з/п
зниження рівня боргової безпеки держа
Індикатори платоспроможності
ви. У зв'язку з цим, проблема забезпечен
Покриття відсоткових платежів
Відношення відсоткових платежів до експорту
ня економічної безпеки України як неод 1
– показує рівень навантаження обслуговування
мінної умови стабілізації її економічного
зовнішнього боргу
росту привертає до себе все більшу увагу
Зовнішній борг до експорту
Використовується як трендовий індикатор, який
науковців, вчених і громадськості. Така 2
прямо пов’язаний зі платоспроможністю країни
увага пояснюється тим, що неефективне
функціонування системи управління дер 3
Зовнішній борг до ВВП
Індикатор відношення боргу до ресурсної бази
жавним боргом призводить до неможли
його покриття (як потенціал можливості
вості виконання державою взятих на себе
збільшення обсягу експорту з метою
зобов'язань, створює загрозу економічній
підвищення платоспроможності)
безпеці держави. Тому важливим є розк 4
Теперішня вартість боргу до
Ключовий індикатор стійкості, часто
рити суть проблеми, виявити реальні заг
експорту
використовується щодо бідних країн з великим
рози, дослідити питання щодо показників,
боргом (HIPC) для порівняння боргового
критеріїв і граничних рівнів розроблених
навантаження із можливостями здійснювати
для оцінки боргової безпеки, які на сьо
платежів
годні не згруповані в єдину систему та не 5
Теперішня вартість боргу до доходів
Ключовий індикатор стійкості,
мають узгоджених граничних значень. Та
бюджету
використовується в бідних країнах з великим
кож важливим є розробити концепцію
боргом (HIPC), для порівняння боргового
такої боргової стратегії, в якій державний
навантаження із ресурсами державних фінансів
борг розглядатиметься як інструмент еко 6
Обслуговування боргу до експорту
Загальний індикатор платоспроможності та
номічного зростання, а не з позиції бор
ліквідності
гового тягаря на економіку країни.
Індикатори ліквідності
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблеми боргової без
пеки та державного боргу останнє деся
тиріччя приділяється значна увага. Особ
ливо варто зазначити праці таких віт
чизняних вчених: О. Власюк, В. Мунтіян,
С. Пирожков, О. Прутська, О. Сьомченков,
А. Сухоруков, С. Льовочкіна, З. Лютого та
зарубіжних фахівців Р. Рарро, М. Фрідмен,
Р. Масгрейв, Дж. Бюкенен та ін.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація
підходів до визначення та аналізу борго
вої безпеки, а також оцінювання борго
вого навантаження та платоспроможності
держави за допомогою індикаторів бор
гової безпеки, розробка рекомендацій
щодо удосконалення механізму врегулю
вання боргової кризи.
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Найбільш важливий індикатор адекватності
резервів у країнах зі значним, але нестабільним
доступом до ринку капіталу. Показник може
використовуватись для прогнозування
можливих криз ліквідності.
Відношення короткострокового
Відображає відносну залежність від
боргу до загальної величини боргу
короткострокового фінансування. Разом із
показниками погашення дозволяє прогнозувати
майбутні ризики непогашення.
Індикатори заборгованості державного сектора
Обслуговування боргу державного
Показник готовності до сплати та ризику
сектора до експорту
неплатежу.
Державний борг до ВВП чи
Індикатор платоспроможності державного
податкових доходів
сектора. Може визначатись як для державного,
так і зовнішнього боргу.
Середній строк погашення не
Відображає середній термін зобов’язань
концесійного боргу (борг перед
держави перед міжнародними фінансовими
МФО)
організаціями
Частка боргу, номінованого в
Індикатор впливу зміни обмінного курсу
іноземній валюті у загальній
національної валюти на борг
величині боргу
Міжнародні резерви до
короткострокового боргу (показник
А. Грінспена)
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каторів боргової без
пеки. Також і в робо
Показник
Формула, %
Економічний зміст
тах вчених немає єди
Демонструє відносну довгострокову спроможність
ного підходу до оцін
Відношення валового зовнішнього
EDT/XGS
держави акумулювати валютні надходження без
ки боргової безпеки.
боргу до експорту товарів і послуг
додаткового пресингу на сальдо платіжного балансу
Рекомендовані гра
Відношення валового зовнішнього
EDT/GNP
Показує загальний рівень боргової складової економіки
ничні значення та
нормативи цих інди
боргу до ВНП
каторів
також
Відношення загальних платежів
TDS/XGS
Коефіцієнт обслуговування боргу, що показує, яка частина
різняться як на світо
щодо обслуговування боргу до
валютних надходжень спрямовується у сферу погашення
вому рівні, так і на
експорту товарів і послуг
боргу
рівні України. На
Відношення відсоткових платежів до
INT/GNP
Визначає можливість обслуговування зовнішнього боргу
приклад, норматив
ВНП
ним у світовій прак
Відношення відсоткових платежів до
INT / XGS
Визначає частину валютних надходжень, які
тиці
вважається
експорту товарів і послуг
використовуються на обслуговування боргу
рівень зовнішнього
Відношення міжнародних резервів до RES / EDT
Показує, чи може країна використовувати свої резерви
боргу, що не переви
валового зовнішнього боргу
(і яку їх частину) для погашення зовнішнього боргу
щує 60% ВВП, відпов
Відношення міжнародних резервів до RES / MGS
Відображає запас фінансової міцності держави
ідно до методики
імпорту товарів і послуг
Світового банку — 50
Відношення короткострокового
Short-term / EDT
Показує, яку частку становить короткостроковий борг у
% від ВВП, О. Бара
боргу до валового зовнішнього боргу
загальній сумі зовнішнього боргу
новський рекомендує
Відношення боргу міжнародним
Multilateral / EDT Відображає частку заборгованості міжнародним
граничне значення
організаціям до валового
фінансовим організаціям у загальній сумі зовнішнього
25%, а А. Ілларіонов
зовнішнього боргу
боргу або свого роду залежність держави від фінансування
— 30 [3]. Керівництво
цими організаціями
статистики зовнішнь
ого боргу МВФ про
життя країни: економічну, фінансовокредитну, бюджетну понує свою систему показників, які наведені в табл. 1.
Світовий банк для оцінки боргової безпеки держави
та інші. Розглянемо економічну (валютнофінансову) без
пеку, яка являє собою незалежність держави від інших дер розробив свою систему показників (табл. 2).
Аналіз різних підходів до оцінки боргової безпеки дер
жав та міжнародних фінансовокредитних організацій щодо
забезпечення народного господарства необхідними валют жави дозволив авторам запропонувати систему основних
нофінансовими ресурсами і недопущення надмірного роз індикаторів та їх граничні значення, а також за допомогою
ширення тіньового сектора економіки, відпливу національ цих показників дослідити сучасний стан боргової безпеки
ного капіталу, а також значних фінансових диспропорцій, України.
Сьогодні вже зроблено перший крок до систематизації
що загрожують нестабільністю валютнофінансовій сфері,
цих підходів на державному рівні. Наприклад, згідно Нака
підривом інвестиційного клімату [1].
Валютнофінансова безпека пов'язана з можливостями зу Міністерства економіки України Методикою розрахун
ефективно використовувати іноземні активи країни, фінан ку рівня економічної безпеки України від 02.03.2007 р. №
сувати внутрішні програми соціальноекономічного розвит 60 офіційно визначено 5 показників економічної безпеки та
ку за рахунок коштів світового ринку позикових капіталів. їх граничні значення в Україні (табл. 3).
Аналіз різних підходів до оцінки боргової безпеки дер
Найбільші державні запозичення мають більшість розвине
них країн світу. Серед них найбільшим лідером серед бор жави дозволив запропонувати систему основних індика
жників світу є США і Японія. Сумарний державний борг торів та їх граничні значення, а також за допомогою цих
Японії становить 10,6 трлн дол., а це майже 200 % японсь показників дослідити сучасний стан боргової безпеки Ук
кого ВВП. Якщо весь державний борг поділити на кожного раїни (табл. 4).
Аналіз індикаторів стану боргової безпеки України про
мешканця країни, то на кожного японця припадатиме
83,8 тис. дол. Друге місце посідають США. Їхній держав тягом 2007—2011 років свідчить про її задовільний рівень,
ний борг становить трохи більше 9 трлн дол., але через те, оскільки майже всі досліджувані показники, незважаючи на
що американська економіка втричі більше за японську (ВВП їх негативну тенденцію, не перевищували граничних зна
США становить 14,5 трлн дол.), то державний борг США чень. Отже, можна зробити висновок, що урядом України
складає лише 61 % від ВВП, а на кожного американця при ведеться виважена й обережна боргова політика, оскільки
падає 29,3 тис. дол. державного боргу [2]. І цей факт є як майже усі показники, пов'язані з державним та гарантова
раз яскравим прикладом того, що наявність державного ним державою боргом, відповідають діючим нормам та гра
боргу є корисним стимулюючим фактором, у період еконо ничним значенням. У цілому боргова безпека України на
мічного зростання для держави, якщо він направлений на сьогоднішній день має задовільний стан та навіть по багать
інвестиційні цілі. І тільки неефективне використання дер ом параметрам є запас фінансової міцності. Винятком ста
жавних запозичень може призвести до зниження боргової ли показники відношення державного боргу до ВВП та рівня
безпеки держави, погіршення її фінансової стійкості і навіть зовнішньої заборгованості на одну особу, причому, останній
показник у 2011 році перевищив граничне значення більше
банкрутство.
Рівень економічної безпеки виявляється за допомогою ніж у 4 рази і досяг 821,8 дол. США на одну особу. Також
переліку критеріїв, параметрів та конкретних показників, слід зауважити, що протягом 2007—2011 років суттєво зріс
які визначають порогові рівні функціонування економічної показник співвідношення державного боргу та ВВП Украї
системи. Критерій економічної безпеки — оцінка стану еко ни з 12,3 % до 36 %. Ця тенденція свідчить про те, що дер
номіки з точки зору найважливіших процесів, які відобра жавний попит на внутрішні та зовнішні ресурси зростає
жають сутність економічної безпеки. Діючим законодав швидшими темпами, ніж економічний розвиток країни. Про
ством України на сьогодні не визначено єдину систему інди те, незважаючи на значні темпи росту, цей показник зали
шається в межах критичного значення 60%, яке
передбачене чинним законодавством. Хоча, за ос
Таблиця 3. Індикатори економічної безпеки
танніми дослідженнями фахівців МВФ, для групи
(розроблені Міністерством економіки України)
країн з ринками, що формуються (до цієї групи вони
№
Нормативне
відносять і України), критичним є значення 42,8 %.
Показник
з/п
значення
Тобто перед Україною у найближчий час можуть
1
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до
≤25%
постати проблеми пов'язані з неможливістю відпо
ВВП
відати за свої зобов'язання перед кредиторами [4].
2
Рівень зовнішньої заборгованості на 1 особу
≤200 дол. США
Хоча аналіз боргової безпеки за 2007—2011
3
Відношення державного зовнішнього боргу до річного
≤70%
роки свідчить про задовільний її стан. Проте зміни,
експорту товарів і послуг
які відбулися протягом останніх п'яти років, ство
4
Відношення сукупних платежів з обслуговування
≤20%
рили суттєві проблеми фінансовій системі України.
зовнішнього боргу до доходів державного бюджету
Це, насамперед, зростання боргового навантажен
ня на економіку та Державний бюджет України, по
5
Відношення відсоткових платежів з обслуговування
≤12%
зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг
гіршення фіскальної дисципліни, зниження ефек
Таблиця 2. Система індикаторів боргової безпеки, розроблена Світовим банком
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Таблиця 4. Динаміка індикаторів боргової безпеки України за 2007—2011 роки
Назва індикатора

Граничні
значення
показників

Роки
2007

2008

2009

Абсолютний приріст
2010

2011

2008—
2007

2009—
2008

2010—
2009

2011—
2010

Відношення сукупного обсягу державного
боргу до ВВП, %

Не більше 60

12,3

20,0

34,7

39,5

36,0

7,7

14,7

4,8

-3,5

Відношення загального обсягу
зовнішнього боргу до ВВП, %

Не більше 25

9,7

15,1

23,2

25,3

22,8

5,4

8,1

2,1

-2,5

Рівень зовнішньої заборгованості на одну
особу, дол. США

Не більше 200

298,5

402,1

579,3

758,9

821,8

103,7

177,1

179,7

62,9

Відношення державного зовнішнього
боргу до річного експорту товарів і
послуг, %

Не більше 70

21,1

20,1

52,7

52,5

45,6

-1,0

32,5

-0,1

-6,9

Відношення сукупних платежів з
обслуговування зовнішнього боргу до
річного експорту товарів і послуг, %

Не більше 20

3,1

2,0

10,2

8,7

10,5

-1,1

8,2

-1,5

1,8

Відношення обсягу сукупних платежів з
обслуговування зовнішнього боргу до
доходу державного бюджету, %

Не більше 20

4,3

2,4

8,2

5,0

6,7

-2,0

5,8

-3,2

1,7

Відношення обсягу внутрішнього боргу
до ВВП, %

Не більше 30

2,6

4,9

11,5

14,2

13,2

2,3

6,6

2,7

-1,0

Відношення обсягу сукупних платежів з
обслуговування внутрішнього боргу до
доходів державного бюджету, %

Не більше 25

2,0

2,0

10,4

13,1

15,1

0,0

8,4

2,7

2,0

Відношення заборгованості уряду за
державними цінними паперами (ОВДП і
ОЗДП) до ВВП, %

Не більше 30

5,6

8,6

14,0

17,8

19,5

3,0

5,4

3,8

1,7

Джерело: [3].

тивності використання державних запозичень. Так, у 2012
році Україна має виплатити 53 млрд грн. на обслуговування
державного боргу, а це є небезпечним для економіки. На
слідками є: зростання інфляції, випереджання цін над вип
латами заробітних плат, залежність країни від кредиторів
та збільшення зобов'язань України, девальвація національ
ної валюти, значне подорожчання енергоносіїв тощо [5].
Першочерговим завданням фінансового менеджменту
держави є визначення необхідних економічно вивірених про
порцій в економіці. Великий державний попит на кредити
збільшує процентні ставки як на державні облігації, так і на
усі комерційні кредити. А це призводить до зменшення рівня
доступності грошей, а саме тієї частини, яка повинна бути
направлена у вигляді прямих інвестицій в економіку. Урезуль
таті виникає ефект "витіснення інвестицій", який викликаний
занадто великим споживанням держави.
Висока процентна ставка по державних цінних паперах
навіть незначний розмір державного кредиту може перетво
рити у важкий тягар для майбутніх поколінь. За умови над
то дорогого фінансування за рахунок випуску державних
цінних паперів бюджетний дефіцит несе в собі потенційну
загрозу істотного збільшення дефіциту в майбутньому. А
це, у свою чергу, збільшує боргову залежність або скоро
чує видаткові статі бюджету [1].
З погляду безпеки економічного розвитку країни, управ
ління державним боргом може складатися з дій і засобів пря
мого та не прямого впливу на боргову ситуацію в державі.
Прямий вплив — це дії, пов'язані із залученням, вико
ристанням кредитних ресурсів та обслуговуванням держав
ного боргу, а також кредитна та облікова політика централь
ного банку.
Непрямий вплив охоплює заходи, пов'язані зі стабілі
зацією соціальноекономічного стану в державі та створен
ня умов для економічного зростання, зокрема за допомо
гою бюджетного, податкового та фінансового механізмів.
На сьогодні для того, щоб підвищити боргову безпеку,
необхідно політику здійснення державних запозичень націли
ти на те, щоб запобігти збільшенню обсягу державного бор
гу в абсолютному значенні. Для цього потрібно здійснити
широкий спектр економічних перетворень, це насамперед:
фінансування дефіциту державного бюджету повинно
здійснюватись за рахунок не боргових джерел, особливо
зовнішніх, а завдяки послідовній політиці оптимізації подат
кового навантаження та детінізації економіки; здійснення
додаткових заходів, спрямованих на забезпечення надійної
стабілізації валютного ринку відпрацювання механізмів по
вернення зза кордону національного капіталу; сприяння пря
мим іноземним інвестиціям; утвердження ефективної систе
ми страхування від інвестиційних ризиків тощо.
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ВИСНОВКИ
Здійснивши аналіз боргової безпеки України, ми прий
шли до висновку, що майже всі граничні значення індика
торів економічної безпеки знаходяться в нормі. Проте зміни,
які відбулися протягом останніх п'яти років, створили
суттєві проблеми фінансовій системі України, а саме: зрос
тання боргового навантаження на економіку та Державний
бюджет, погіршення фіскальної дисципліни, зниження
ефективності використання державних запозичень. Врахо
вуючи соціальноекономічний аспект, необхідно здійснюва
ти постійний нагляд за основними макроекономічними по
казниками боргової безпеки України, сприяти збільшенню
численності населення та його рівня життя, заохочувати
інвесторів вкладати кошти у реальний сектор економіки
України, створити привабливі умови для ведення підприєм
ницької діяльності та збільшення рівня споживання, ство
рити міцну правову базу для розвитку економіки, сприяти
збільшенню національних золотовалютних резервів та при
вабливості державних боргових інструментів, оптимізува
ти фіскальну політику держави як джерело державних до
ходів, забезпечити збільшення розміру інвестицій у іннова
ційну діяльність [3].
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kakiestranyjavlyajutsjakrupnejshimidolzhnikamivmire
146532/
3. Боргова безпека як елемент фінансової безпеки дер
жави [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.
gov.ua/ejournals/PSPE/2010_3/Laschenko_310.htm
4. Напрями підвищення рівня боргової безпеки Украї
ни [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
naub.oa.edu.ua/2012/napryamypidvyschennyarivnya
borhovojibezpekyukrajiny/
5. Держборг України перевалив за 58 млрд дол. [Елект
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7. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс].
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SYSTEM OF DEVELOPMENT PLANNING AS A TOOL OF REGIONAL POLICY

У статті розглядається стан запровадження в Україні програмування та планування розвитку на різних
територіальних рівнях. Сьогодні практично відсутня цілісна взаємоузгоджена система планових та прогноз@
них документів. Законодавством не врегульовано засади стратегічного планування країни, що унеможливлює
у довгостроковому вимірі формування цілей, пріоритетів та завдань органів влади. У той же час із прийняттям
Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" стало можливим запровадження стратегічного плану@
вання регіонального розвитку: розроблена та реалізується Державна стратегія регіонального розвитку на пер@
іод до 2015 року. Стратегічне планування на регіональному та місцевому рівнях потребує подальшого законо@
давчого врегулювання. Практично перестало існувати короткострокове програмування розвитку країни при
розробці програм економічного і соціального розвитку на регіональному рівні. Програмування на державному,
регіональному та місцевому рівнях достатньо слабо узгоджується із бюджетним процесом. В умовах жорстких
бюджетних обмежень координація діяльності державної, місцевої влади та органів місцевого самоврядування
в питаннях планування розвитку є надзвичайно важливою складовою державної політики.
The article deals with the state of implementation in Ukraine of programming and development planning at different
territorial levels. An integral mutually coherent system of planning and forecasting documents is currently practically
absent. Principles of strategic planning are not settled by the legislation, what makes impossible forming of objectives,
priorities and targets of the authorities in the long dimension. At the same time, the adoption of the Law of Ukraine "On
the stimulation of regional development" made possible the introduction of strategic planning for regional development:
State Strategy for the period until 2015 is developed and is being implemented. Strategic planning at regional and local
levels needs further legislative adjustment. Short term programming of the country development while drafting of
programs for economic and social development at the regional level practically ceased to exist. Programming at the
state, regional and local levels rather weakly consistent with the budget process. In the conditions of hard budget
constraints coordination of activity by state and local governments is an extremely important part of public policy in
development planning.
Ключові слова: стратегічне планування, планування розвитку, територіальне планування.
Key words: strategic planning, development planning, territorial planning.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сталий та прогнозований розвиток країни та її регіонів
передбачає наявність системи взаємоузгоджених в часі, ре
сурсах, а також за рівнями планових, прогнозних та про
грамних документів. Це дозволяє забезпечувати ефектив
ний державний регулюючий вплив на регіональний та місце
вий розвиток, підвищує координованість та прогнозованість
дій центральної та місцевої влади, що сприяє укріпленню
довіри до неї населення та бізнесу. Подібний підхід почи
нає домінувати у розвинутих країнах світу і його впровад
ження є актуальним для України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній науці питаннями програмування та пла
нування розвитку на державному, а також регіональному
та місцевому рівнях досліджуються такими науковцями і
фахівцями, як В.М. Геєць, З.С. Варналій, В.С. Кравців,
І.Г.Манцуров, Н.А. Мікула та ін. Водночас, формування си
стемних підходів до планування державного, регіонально
го та місцевого розвитку залишається достатньо складним і
різновекторним процесом, тому дана проблематика є акту
альною.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — визначити основні вимого до створення
системи державного, регіонального та місцевого плануван
ня розвитку.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Здійснення державного регулювання регіонального
розвитку повинно спиратися на систему планування — стра
тегічного, середньострокового та короткострокового, яка
має бути складовою (підсистемою) загальної ієрархії дер
жавного планування.
У даний час подібна система не створена. Навряд чи її
аналогом можна вважати діючий механізм державного про
гнозування та розроблення програм економічного і соціаль
ного розвитку України, запроваджений відповідним Зако
ном "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України", у якому
відсутнє поняття стратегічного планування як країни, так
її регіонів. Рішенням Верховної Ради України із цього За
кону вилучено щорічне складання державних програм еко
номічного та соціального розвитку [1]. Стаття 8 Закону пе
редбачає лише розроблення, затвердження загальнодер
жавних програм економічного, соціального розвитку, інших
державних цільових програм відповідно до Закону України
"Про державні цільові програми" [2], в якому складання
програм економічного і соціального розвитку країни не пе
редбачено.
У той же час у структурі прогнозних та програмних до
кументів економічного і соціального розвитку залишають
ся програми економічного і соціального розвитку Автоном
ної Республіки Крим, областей, районів та міст на коротко
строковий (річний) період, які повинні розроблятися взає
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моузгоджено з щорічним посланням Президента України
до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє ста
новище України.
Таким чином, короткострокове програмування еконо
мічного і соціальноекономічного розвитку на регіонально
му та місцевому рівнях отримало певну "автономність", ос
кільки Закон не визначає ступінь та форму узгодження да
них програм із посланням Президента України.
З іншого боку, розробка щорічних державних програм
економічного і соціального розвитку країни стала вже "при
реченим ритуалом": за останні десять років їх розгляд жод
ного разу не завершувався схваленням Верховною Радою
України, оскільки після прийняття бюджету країни, який
визначає галузевий та територіальний розподіл державних
коштів на наступний рік, інтерес до державної програми на
наступний рік зникав. Відповідальність за відсутність корот
кострокового державного програмування розвитку законо
давством не передбачена.
На наш погляд, державний бюджет, який нерідко виз
начається як "бюджет розвитку" чи "бюджет стабільності",
по суті визначає короткотермінові пріоритети держави у
розвитку країни та її регіонів, оскільки у видатковій його
частині розподіл доходів по напрямах і обсягах фінансуван
ня сфер суспільного життя визначається виходячи з тих
пріоритетних напрямів, які підтримує або корегує Верхов
на Рада України.
У зв'язку з цим, основні параметри економічного і соц
іального розвитку країни доцільно відображати у держав
ному бюджеті (зокрема, в частині капітальних видатків),
оскільки державний бюджет, якщо виходити із Закону Ук
раїни "Про державні цільові програми", також має суттєві
ознаки програмного документу як комплекс взаємопов'я
заних завдань та заходів, які спрямовані на розв'язання
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галу
зей економіки або адміністративнотериторіальних оди
ниць, узгоджені за строками виконання, складом вико
навців (головних розпорядників), ресурсним забезпечен
ням. Таке поєднання давало б суспільству чітке уявлення
про те, наскільки витрачання коштів державного бюджету
пов'язано з кінцевим результатом — розвитком країни та
її регіонів. Аналогічний підхід можливо запровадити і на
регіональному та місцевому рівнях у рамках щорічних ре
гіональних та місцевих програм розвитку та відповідних
бюджетів. Проте відсутність документів, що визначають
довгострокові пріоритети економічного і соціального роз
витку країни та її територіальних складових, значно уск
ладнює зв'язок між поточними та стратегічними його ціля
ми.
Цю фундаментальну прогалину передбачалося виріши
ти шляхом розробки та прийняття проекту Закону України
"Про стратегічне планування", який Уряд подав у листопаді
2012 р. у Верховну Раду України. Проте український пар
ламент, прийнявши даний законопроект за основу, не схва
лив його в цілому. Таким чином, введення стратегічного
планування відкладено.
Подібний розрив у формуванні стратегічних підходів до
розвитку країни в цілому та її регіонів зокрема створює
прецедент, коли існуюча Державна стратегія регіонально
го розвитку до 2015 року органічно не пов'язана із довгост
роковими пріоритетами розвитку країни, і в такому випад
ку її цінність та важливість суттєво знижується. Більше того,
вона припиняє існування як цілісний системний документ,
оскільки втрачається зв'язок між стратегічними напряма
ми регіональної політики та довгостроковими цілями інших
сфер державної політики.
В урядовому варіанті законопроекту в складі прогноз
нопрограмних документів системи стратегічного плануван
ня передбачались стратегія регіонального розвитку Украї
ни, а також стратегії розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст із чисель
ністю населення більше 50 тис. осіб із терміном дії понад
п'ять років.
Включення до стратегічного планування міст із чисель
ністю понад 50 тис. населення є абсолютно виправданим в
умовах концентрації економічної діяльності в містах — об
ласних центрах і містах обласного значення, оскільки ство
рення умов подальшого розвитку для усіх міст сприятиме у
довгостроковій перспективі поліцентричному розвитку
країни. Такі стратегії мають бути скоординованими із стра
тегічним плануванням на регіональному і районному рівнях,
і в цілому усі стратегічні документи цих трьох територіаль
них рівнів повинні узгоджуватися між собою.

www.economy.in.ua

На середньостроковий період вищезгаданий законопро
ект передбачав як план соціальноекономічного розвитку
України, так і плани соціальноекономічного розвитку Ав
тономної Республіки Крим, областей, районів та міст із тер
міном дії від трьох до п'яти років. Короткострокові про
грамні документи передбачені не були.
Так, модель побудови програмування розвитку країни
та її регіонів є цілком логічною, адже, як відмічалося, роз
робка річних програм економічного і соціального розвитку
країни втратила практичний сенс.
Водночас, вбачається недоцільним встановлення та
ких розмитих термінів дії стратегічних документів, оск
ільки подібна нечіткість може призвести до часової не
узгодженості регіональних та державної стратегій. На
впаки, потрібно однозначно визначити часові рамки їх
прийняття подібно тим, що діють при розробці бюджетів
усіх рівнів.
Аналіз діючих на початок 2013 р. регіональних стра
тегій розвитку підтверджує правильність такого підходу:
5 стратегій економічного і соціального розвитку регіонів
(Автономної Республіки Крим, Одеської, Харківської,
Хмельницької областей, міста Севастополя) затверджені
на період до 2020 р., 18 — до 2015 р. (Вінницької, Волинсь
кої, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровог
радської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївсь
кої, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської,
Херсонської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької об
ластей). Стратегія розвитку м. Києва затверджена до 2025
року.
Часова синхронізація планування регіонального роз
витку в країні має здійснюватися і по відношенню до всієї
системи територіального планування. З прийняттям у 2002
р. Генеральної схеми планування території України [3] в
державі були визначені просторові засади розвитку, які є
в багатьох країнах органічною складовою інституційного
забезпечення формування та реалізації регіональної по
літики. Таке планування забезпечує доцільну організацію
території шляхом регулювання її використання з ураху
ванням суспільних та приватних інтересів. У різних краї
нах застосовують неоднакові форми, методи та терміни
щодо територіального (просторового) планування. Зокре
ма, іноді цей вид діяльності трактують як "облаштування
територій", як "фізичне планування", на відміну від "еко
номічного" планування, яке в певній мірі відповідає понят
тю "регіональне" планування. Тим не менш, відмінність у
термінології не змінює змісту територіального плануван
ня — забезпечення планування і використання території
країни [4, с. 15].
Згідно з Законом, Генеральна схема планування тери
торії України визначає пріоритети та концептуальні вирі
шення планування і використання території країни, вдос
коналення системи розселення та забезпечення сталого
розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціаль
ної та інженернотранспортної інфраструктури, формуван
ня національної екологічної мережі.
Реалізація Генеральної схеми розрахована на два ета
пи: 2001—2010 рр. та 2011—2020 рр. На першому етапі пе
редбачалося: удосконалити законодавче, наукове, інформа
ційне проектне та організаційне забезпечення планування
території на загальнодержавному рівні; запровадити про
ведення моніторингу реалізації Генеральної схеми; здійсни
ти першочергові заходи щодо планування території відпов
ідно до вирішень Генеральної схеми, які забезпечуватимуть
досягнення найбільшого економічного, соціального та еко
логічного ефекту. На другому етапі передбачається
здійснення заходів щодо планування території відповідно
до вирішень Генеральної схеми та проведення моніторингу
її реалізації.
Забезпечення реалізації Генеральної схеми Законом
покладено на органи державної влади та органи місцевого
самоврядування; визначені функціональні завдання Кабіне
ту Міністрів України у цій сфері, а також центрального орга
ну виконавчої влади, що забезпечує формування держав
ної політики у сфері містобудування.
Згідно Закону України "Про регулювання містобудів
ної діяльності" [5] планування територій на регіональному
рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування
території Автономної Республіки Крим, областей та рай
онів, а планування територій на місцевому рівні — шляхом
розроблення та затвердження генеральних планів населе
них пунктів, планів зонування територій і детальних планів
територій, рішення про розроблення яких приймається
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відповідними органами місцевого самоврядування. Закон
передбачає, що схеми планування території на регіональ
ному рівні — планувальна документація — розробляється у
розвиток Генеральної схеми планування території Украї
ни, тобто є чіткий взаємозв'язок державного і регіонально
го рівнів територіального планування. З іншого боку, згідно
ст. 15 даного Закону, реалізація схем планування території
Автономної Республіки Крим, областей та районів
здійснюється шляхом розроблення, затвердження і вико
нання відповідних програм економічного і соціального роз
витку. Таким чином, законодавчо передбачений зв'язок між
регіональним територіальним плануванням і програмуван
ням регіонального розвитку.
Перший звіт про реалізацію Генеральної схеми підго
товлено у 2003 р. В основу аналізу показників, передбаче
них моніторингом Генеральної схеми, покладена геоінфор
маційна система (ГІС), яка включає тематичні електронні
карти України.
Останній звіт — про стан реалізації Генеральної схем
за 2011 рік [6] — аналізує розвиток території країни за ви
дами та режимами переважного використання, систем роз
селення, транспортної інфраструктури, національної еко
логічної мережі, оздоровчорекреаційного та туристично
го комплексів, забезпечення сталого розвитку населених
пунктів, а також стан розробки та реалізації містобудівної
документації.
Основою організації територіального планування є
містобудівна документація, на базі якої мають прийматися
управлінські рішення щодо розвитку тієї чи іншої території.
Згідно зі звітом стан її розробки суттєво відрізняється за
територіальним рівнем. Найбільш благополучним виглядає
розробка схем регіонального планування. Із завершенням
проектних робіт над схемами планування територій Во
линської, Житомирської, ІваноФранківської, Луганської,
Полтавської, Тернопільської, Херсонської та Хмельниць
кої областей, які ще знаходяться у стадії розробки, в країні
буде виконана одна із важливих складових реалізації Гене
ральної схеми, яка визначатиме ключові рамки використан
ня території регіонів у стратегічному прогнозуванні та про
грамуванні розвитку.
Проте на нижчих територіальних рівнях стан територі
ального планування з початку дії Закону визначити задов
ільним складно. Станом на початок 2012 р. забезпечення
розробки схем планування складає: на обласному рівні —
64%, районному — 13%, на рівні обласних центрів — 92%,
міст обласного значення — 63%, міст районного значення
— 43%, селищ міського типу — 21%, сільських населених
пунктів — 14% [6].
У цілому кількість затверджених та розроблених у 2011
р. генеральних планів міст обласного і районного значен
ня складає лише біля 3% від загальної кількості, а рівень
оновлення генпланів міст районного значення — лише
1,1%, що у 2,5 рази нижче середнього показника за останні
20 років.
З урахуванням поступової концентрації економічної
діяльності в містах, визначення важливості їх подальшого
розвитку, вбачається доцільним на державному та регіо
нальному рівнях суттєво прискорити завершення плану
вального процесу, оскільки генеральні схеми планування
цих населених пунктів є складовою частиною як стратегій
їх розвитку, розвитку регіонів, так і стратегічних напрямів
розвитку усієї держави.
Ось чому вбачається доцільним у проекті Закону Украї
ни "Про стратегічне планування" Генеральну схему плану
вання території України, а також схеми планування облас
тей, районів, генеральних планів населених пунктів (міст із
населенням понад 50 тис. жителів) віднести до стратегічних
документів розвитку.
Законопроект визначає основний зміст кожного стра
тегічного документа, що є важливим для уніфікації підходів
до розробки державної та регіональних стратегій розвит
ку. На наш погляд, як стратегію розвитку України, так і стра
тегію регіонального розвитку (у складі стратегії розвитку
країни або як окремий документ) доцільно затверджувати
законом. Це поєднуватиме спрямованість, послідовність та
координацію діяльності усіх суб'єктів регіональної політи
ки держави, ускладнить процес неузгодженого внесення
змін до цих стратегічних документів одного із суб'єктів у
результаті політичних процесів. При такому підході стра
тегія регіонального розвитку, з одного боку, буде обов'яз
ковою для виконання як центральними і місцевими органа
ми виконавчої влади, так і визначатиме роль органів місце
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вого самоврядування різних територіальних рівнів, гро
мадських організацій, представництва бізнесу, наукових кіл
у процесі формування та реалізації стратегічних документів
країни та регіонального і місцевого рівня.
З іншого боку, згідно Закону України "Про стимулю
вання розвитку регіонів" регіональні стратегії розвитку ма
ють затверджуватися Верховною Радою Автономної Рес
публіки Крим, обласними радами (до речі, для районних рад
та міст процедура затвердження стратегій Законом Украї
ни "Про місцеве самоврядування" не врегульована), тому
доцільно у законопроекті "Про стратегічне планування"
передбачити норми, які б визначали не тільки структурну
єдність стратегії регіонального розвитку країни регіональ
них стратегій та стратегій міст, але й змістовний їх зв'язок.
Зокрема, слід було б встановити несуперечливість цілей
державної, регіональних та місцевих стратегій, обов'яз
ковість основних цілей та пріоритетів як для державних, так
і для регіональних стратегічних документів, формування
інституційного забезпечення реалізації стратегій на всіх
територіальних рівнях, перелік універсальних індикаторів
(як для моніторингу, так і для визначення результатів реал
ізації стратегій), які б визначали наскрізне поєднання зу
силь органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван
ня різних територіальних рівнів у вирішенні проблем регіо
нального розвитку і країни в цілому.
Багаторівневе регулювання регіонального розвитку пе
редбачає формування більш досконалої системи його фінан
сового забезпечення. Існуюча практика переважної значи
мості бюджету над програмами розвитку не вбачається
прийнятною, оскільки будьяка програма втрачає сенс без
відповідного фінансового забезпечення. Структура фінан
сування регіонального розвитку складається із двох частин:
коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів із
небюджетних джерел.
Як правило, інвестиційні видатки центральних органів
виконавчої влади спрямовуються або на об'єкти державної
власності, або на реалізацію на території державних галу
зевих програм, їх частка у структурі інвестиційних ресурсів,
що акумулюються у регіонах, складає 6—8%. Ці державні
кошти не розглядаються місцевими органами влади як сут
тєвий чинник регіонального розвитку, оскільки формують
ся ці витрати центральними органами виконавчої влади,
фінансування їх здійснюється нерівномірно і не в повному
обсязі. Зокрема, державні капітальні видатки у 2009—2011
рр. були профінансовані відповідно на 56,9%, 70,8%, 71,4%
[7, с. 64].
При умові значного підвищення координації діяльності
центральних та місцевих органів виконавчої влади, перехо
ду на державному та регіональному рівнях на середньост
рокове планування та бюджетне фінансування програм роз
витку, з урахуванням запровадження оцінки впливу різних
сфер державної політики на розвиток регіонів, цей фінан
совий ресурс обов'язково має враховуватися.
Одночасно потребує удосконалення оцінка виконання
бюджетних програм: затверджений Міністерством фінансів
Примірний перелік результативності показників бюджет
них програм не враховує наслідки їх територіального впли
ву, а рекомендовані показники передбачають визначення за
гальних середніх оцінок показників затрат, показників про
дукту, показників ефективності та показників якості [8; 9].
Крім того, потребує оцінки територіальний вплив вико
нання державних цільових програм (а не тільки бюджетних
програм, оскільки одна державна цільова програми маже
фінансуватися через декілька бюджетних програм).
Наступним джерелом інвестиційних ресурсів регіональ
ного та місцевого розвитку є інвестиційні субвенції на соц
іальноекономічний розвиток регіонів, а також низка суб
венцій цільового територіального спрямування, із визначен
ням конкретного органу місцевого самоврядування. Вище
був наведений їх аналіз та проблеми, пов'язані з формуван
ням, розподілом та використанням інвестиційних субвенцій.
Серед них — власні кошти бюджетів розвитку, які,
відповідно до Бюджетного кодексу, формуються у складі
спеціальних фондів місцевих бюджетів. Зазначимо, що
відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України,
усі капітальні видатки належать до витрат бюджету розвит
ку місцевих бюджетів. На сьогодні джерела їх наповнення
обмежені, і, як зазначено, переважна частина малочисель
них громад взагалі позбавлена можливості їх формування.
Тим не менш, з урахуванням подальшої територіальної
концентрації економічної діяльності, більше можливостей
нагромадження інвестиційних ресурсів мають, безперечно,
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Таблиця 1. Структура інвестиційних ресурсів у регіонах

Україна
Автономна Республіка
Крим
Області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

Інвестиції в основний капітал,
питома вага,%
коштів Державного
коштів місцевих
власних коштів
бюджету
бюджетів
підприємств
2001
2010
2001
2010
2001
2010
5,4
6,3
4,1
2,9
66,8
55,8
5,2
9,2
6,1
5,0
61,9
47,1
4,6
7,3
2,5
9,6
12,0
5,5
1,5
3,1
8,2
10,0
18,9
5,0
2,7
8,3
1,1
3,6
1,0
3,8
2,0
7,5
2,8
7,5
3,1
5,1
3,2
6,7

1,0
11,2
1,1
8,4
1,8
6,0
2,6
4,2
4,0
6,8
6,8
16,4
2,8
3,1
0,7
1,9
1,9
2,0
7,6
4,2
3,3
6,3
10,9
2,9
11,7
1,8

1,7
2,7
2,9
2,9
3,3
3,5
2,4
3,1
4,7
2,0
2,7
3,0
5,9
2,0
1,5
3,0
2,9
3,0
3,2
2,5
1,9
3,0
5,1
2,9
8,7
21,6

2,2
5,5
1,4
3,0
2,2
4,8
1,3
4,3
1,0
1,8
4,6
1,9
2,2
3,9
1,4
4,9
4,7
1,3
2,6
3,0
2,0
2,8
4,2
2,6
4,1
2,7

Джерело: [11].

середні та великі міста, зокрема і після того, як бюджетним
законодавством одним із джерел наповнення бюджету роз
витку визначена частина місцевих податків і зборів, зокре
ма єдиний податок, а також збір за провадження торговель
ної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим
газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних зап
равних станціях, заправних пунктах [10]. В умовах подаль
шого зростання економічної щільності та щільності насе
лення такі громади матимуть у перспективі гарантовано
зростаючі надходження від цього джерела при створенні
умов розвитку малого та середнього бізнесу.
Проте використання коштів бюджетів розвитку орга
нами місцевого самоврядування є лише необхідною, проте
недостатньою умовою регіонального та місцевого розвит
ку. Найбільший фінансовий його потенціал закладений у
приватних інвестиціях: протягом останніх 10 років частка
інвестиційних ресурсів, що формуються на регіональному
рівні, складає найбільшу частину (табл. 1). Тому саме вони
(та їх технологічна якість) визначають і визначатимуть рег
іональний розвиток. Виходячи з цього, на наш погляд, при
ватнопублічне партнерство в майбутньому все більше впли
ватиме на динаміку регіонального розвитку.
При цьому, таке партнерство треба розглядати у більш
широкому сенсі, ніж це розглядається в даний час. Сьогодні
воно обмежується, як правило, формами здачі в концесію
об'єктів державної або комунальної власності, будівництва
доріг, а також видобутком сировинних ресурсів.
У той же час, таке партнерство має передбачати ство
рення умов для появи в регіонах необхідних високотехно
логічних інвестицій відповідно до існуючих потенційних ре
гіональних переваг, або цілеспрямованого нарощування та
ких переваг. Перш за все, це стосується підготовки в регі
оні робочої сили відповідної кваліфікації, створення інфра
структурних, енергетичних, логістичних, інформаційних ме
реж та систем, можливостей концентрації достатньої
кількості працівників для територіального розміщення при
ватних інвестицій відповідних обсягів, що сприятимуть
бізнесу отримати вигоди ефекту масштабу.
Такий підхід до розвитку приватнодержавного партнер
ства неможливий без координації діяльності всіх органів вла
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ди різних територіальних рівнів, без прове
дення регіональної політики, орієнтованої
на конкретну територію (place — based
development policy), залучення до стратегіч
ного планування підприємницьких структур.
З іншого боку, створення скоординованої
системи планування регіонального розвит
ку з урахуванням такого чинника дасть мож
ливість формувати регіональну політику, на
цілену на інтелектуальну спеціалізацію та
кого розвитку.
ВИСНОВКИ
Аналіз системи планування розвитку
як інструмент регіональної політики дер
жави свідчить про відсутність цілісного
підходу у створенні системи взаємопов'я
заних, узгоджених у часі та фінансових ре
сурсах планових та програмних документів
державного, регіонального та місцевого
рівнів. У статті визначені основні вимоги до
створення такої системи, починаючи зі
стратегічного планування розвитку.
Підкреслена необхідність прийняття
стратегії регіонального розвитку держави
відповідним законом, наявність у дер
жавній, регіональних та місцевих стратег
іях єдиних несуперечливих цілей та пріо
ритетів як для державних, так і для регіо
нальних стратегічних документів, форму
вання інституційного забезпечення реалі
зації стратегій на всіх територіальних
рівнях, перелік універсальних індикаторів
(як для моніторингу, так і для визначення
результатів реалізації стратегій), які б виз
начали наскрізне поєднання зусиль органів
виконавчої влади та місцевого самовряду
вання різних територіальних рівнів у вирі
шенні проблем регіонального розвитку і
країни в цілому.
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СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ З ПОГЛЯДУ ВІДРОДЖЕННЯ І
СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
У статті розглядаються сільські території з погляду відродження і сталого розвитку аграрної сфери
економіки. Обгрунтовано, що найбільш загальною передумовою забезпечення ефективного розвитку
сільських територій є відповідна переорієнтація державної аграрної політики. Відповідним аспектам має
відводитися належне місце також у програмах розвитку галузей і регіонів. Їх практичне втілення має
базуватися на розроблюваних на всіх рівнях програми розвитку сільських територій.
The article deals with rural areas in terms of recovery and sustainable development of agriculture. Proved
that the most common precondition for effective rural development is appropriate reorientation of state
agricultural policy. Relevant aspects has taken away its rightful place as the programs of industries and regions.
Their practical implementation is based on developed at all levels of programs for rural development.
Ключові слова: сільські території, аграрна сфера, ринок праці, зайнятість, безробіття, попит і пропози!
ція робочої сили, робоча сила, трудова міграція.
Key words: rural area, agricultural area, labor market, employment, unemployment, supply and demand of labor,
labor, labor migration.
ВСТУП
Значні зміни та активні соціальні процеси, що відбу
ваються на селі, вимагають формування нових соціаль
них відносин, головною діючою особою яких виступає
селянин, як визначальний ресурс у виробництві. У те
перішніх умовах складної соціальнодемографічної си
туації на селі, скорочення робочих місць у сільськогос
подарському виробництві тощо його продуктивна зай
нятість, яка реалізується у сфері трудової діяльності, є
вирішальним фактором розв'язання нагальних проблем
у галузі.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проаналізувати сільські території з погляду відрод
ження і сталого розвитку аграрної сфери економіки. До
вести, що найбільш загальною передумовою забезпечен
ня ефективного розвитку сільських територій є відпо
відна переорієнтація державної аграрної політики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання зайнятості сільського населення, підви
щення продуктивності праці та ефективності виробниц
тва і на цій основі удосконалення економічних відносин
із подальшою структурною перебудовою аграрного сек
тора, організаційних форм господарювання широко
досліджували відомі вчені, зокрема В.Г. Андрійчук,
Д.П. Богиня, О.Г. Булавка, В.С. Дієсперов, О.Ю. Єрма
ков, В.К. Збарський, С.Г. Кафлевська, Ю.М. Краснов,
Д.Ф. Крисанов, Г.І. Купалова, Е.М. Лібанова, М.Й. Ма
лік, Л.О. Мармуль, Л.І. Михайлова, О.І. Павлов, В.М. Пе
тюх, Л.В. Транченко, Л.О. Шепотько, О.Г. Шпикуляк,
В.В. Юрчишин, К.І. Якуба та ін.
РЕЗУЛЬТАТИ
Велика сукупність негативних об'єктивних і су
б'єктивних причин і обставин, які склалася в останні
роки у сільському господарстві України загалом і на селі
зокрема, їх подолання вимагає вивчення і втілення у
практику нетрадиційних для вітчизняних умов практич
них кроків. Серед них особливе місце посідає своєрід
ний організаційний і соціальний тандем, що охоплює со
бою, з одного боку — відродження агропромислового
виробництва у всій його масштабності, у тому числі
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сільського господарства і села, і з іншого — переведен
ня аграрного сектора економіки на засади сталого (ста
більного) розвитку.
Різні за природою і соціальноекономічною сутні
стю і конкретноцільовим індивідуалізованим призна
ченням, вони у кінцевому відношенні у взаємодії з інши
ми чинниками покликані забезпечити досягнення за
гальної кінцевої триєдиної мети: перевести українське
сільське господарство і село з руїни, у якій вони не з
власної волі опинилися, на засади істотно вищого, по
рівняно з тим, що має країна наразі, у соціальному,
організаційному, економічному та у всіх інших відно
шеннях рівня розвитку; сформувати досконаліший і ре
зультативніший спосіб життя на селі; створити у ньому
достойні селянства та інших жителів села умови про
живання, праці і відпочинку [1].
Новітній характер цих категорій зумовлює до
цільність розгляду їх сутності. Відродження— це підне
сення чогонебудь, що було в стані занепаду або на низь
кому рівні розвитку, його своєрідне воскресіння, повер
нення до життя. Особливо важливим тут є орієнтація
не на те, що вже колись мало місце, а винятково на по
будову в процесі відродження досконалішого, нового.
Категорія сталого (стабільного, стійкого) розвитку —
це така організація і соціальноекономічна результа
тивність, за яких кожне сучасне покоління формує не лише
якомога кращі умови для себе, а й дбає про те, щоб їх мали
також наступні покоління. Інакше кажучи, сталий розви
ток всією своєю сутністю, формами організації і механіз
мами здійснення поступально спрямовується в стратегіч
не майбутнє. У такому розумінні цієї категорії сконцент
рована принципово нова якість відносин не просто між
людьми, а й між поколіннями. Це, крім усього іншого, зас
відчує розвиток глобалізації світових відносин досконал
ішого типу: не лише міждержавної в інтересах сьогоден
ня, а й глобалізації, зорієнтованої в оглядове і більш відда
лене майбутнє в інтересах гарантування добробуту і про
цвітання поколінь. У всій його повноті це стосується про
блем сталого розвитку сільського господарства.
У практичному відношенні це означає, що все необ
хідне для сталого розвитку галузі: нарощування обсягів
виробництва галузевої структури і одержання продукції
вищої якості має базуватися на найновіших високо тех
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нологічних і екологічно безпечних засадах. Це вимагає
додаткових, у тому числі значних матеріальних, фінан
сових та інших витрат. Інтереси сьогодення і майбутньо
го періодів варті цього.
Таку поступальність розвитку агропродовольчого сек
тора економіки вже освоїло чимало країн, інші прискоре
но активізують подібні процеси. Тепер настає черга Ук
раїни. Одна з найбільших її проблем у цій частині полягає
у тому, що відповідну роботу вона змушена починати в
умовах глибокого соціальноекономічного занепаду
сільського господарства і села і обмеженості їх ресурсно
го забезпечення. Вирішення цієї проблеми даватиметься
складно і важко, вимагає багато різного роду зусиль і часу.
Першоосновою подолання ускладнень, з якими Украї
на зустрічатиметься на цьому шляху, є її сучасне політич
не очищення (є підстави вірити, що назавжди) під впливом
відомих політичних подій в країні наприкінці 2004 року. Є
підстави сподіватися, що після них настане період обнад
ійливого системного політикоправового, соціальноеко
номічного, організаційноуправлінського, ресурсного,
інноваційного та всього іншого оновлення країни, у тому
числі села. Надання таким процесам поступальності на
буває значення визначального чинника зростання аграр
ного виробництва, виведення на якісно вищий рівень роз
витку села, подолання у ньому бідності, створення істот
но кращих умов для проживання, роботи і відпочинку,
поліпшення побутових умов, відновлення втраченої і при
множення досконалішої виробничої і соціальної інфрас
труктури і всього того, що забезпечуватиме відродження
села і властивого йому способу життя [5].
Стратегічна орієнтація аграрної політики країни і всієї
системи аграрних відносин на сталий розвиток сільського
господарства і АПК все очевидніше набуває значення виз
начального чинника, здатного забезпечити використання
їх потенціалу (того, що зберігся і того, що буде примно
жений) для виконання аграрним сектором, у тому числі і
перш за все селом, їх багатофункціонального цільового
призначення, найважливішими складовими якого є [2]:
— виробництво в необхідних для внутрішніх і екс
портних потреб країни обсягах продовольства і сіль
ськогосподарської сировини для переробних та інших
виробництв;
— модифікація стосовно нових умов особливостей
і сільського способу життя, включаючи його духовні,
культурні, звичаєві та інші надбання сіл;
— формування істотно привабливішої, порівняно з
тим, що має українське село, наразі соціальної облаш
тованості кожного сільського поселення;
— створення передумов для розширеного відтворен
ня сільського населення з одночасним формуванням
достатньо привабливих для нього умов проживання,
праці і відпочинку;
— забезпечення соціального захисту територій,
включаючи збереження та підтримання на належному
рівні наявних і створення нових природних ландшафтів,
формування мережі структур із цільовим призначенням
надання соціально забезпечуючих рекреаційних послуг;
— розвиток екологічно надійного виробництва на
селі з одночасною підтримкою екологічної рівноваги у
довкіллі.
Така масштабність і невичерпність завдань, розв'я
занню яких має підпорядковуватися сталий розвиток
аграрного сектора економіки, зумовлює необхідність,
з одного боку, розглядати сільську територію у її роз
ширеному (глибшому) розумінні і, з іншого, включення
у виконання цього складного завдання всієї сукупності
таких територій. У конкретно прикладному відношенні
це означає перехід від переважаючого наразі розгляду
сільської території як територіальнопросторового яви
ща до розуміння її як системного соціальновиробни
чого, формалізованого утворення багатоцільового при
значення. До його складових належать [3]:
— cільська громада (община), як визначальний со
ціальний осередок функціонування сільської території.
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Вона охоплює собою усіх без винятку тих, хто прожи
ває на ній, незалежно від того, у якій сфері виробницт
ва і обслуговування вони зайняті: у сільському госпо
дарстві, у соціальній сфері, у наданні послуг, у збере
женні довкілля тощо. Незалежно також від того, де вони
працюють — безпосередньо на даній сільській території
чи у будьякому іншому місці і на будьякій роботі поза
її межами, вона (сільська громада, община) покликана
розвивати дану сільську територію передусім у власних
інтересах. Навіть якщо вона виконує роботу, результа
ти якої передаються споживачам поза її межами, все ж
інтереси даної сільської громади (общини) і кожного з
її члена є визначальними;
— cело (сільське поселення) як соціальнопобуто
вий, виробничий осередок, адміністративний і соціаль
нокультурнопобутовий центр, своєрідна "столиця"
кожної даної сільської території. Воно охоплює собою
все, що має місце, діє чи просто функціонує у кожному
сільському поселенні, розміщеному на даній сільській
території. Крім житлових і присадибних господарських
будівель, сюди належать соціальна і виробнича інфрас
труктура сільських поселень, природні чи штучно ство
рені ландшафтні (рекреаційні) ділянки: ставки, озера,
лісові та інші насадження.
Важливе значення матиме запроваджувана адміні
стративна реформа — об'єднувана навколо однієї
сільської ради сільська територія, в яку входить два і
більше сільських поселень, кожне з яких виділяє (фор
мує) "індивідуалізовану" (стосовно кожного даного
сільського поселення) сільську територію. Такі локалі
зовані території будуть одночасно складовими даної
загальної, сукупної сільської території.
Сільськогосподарські та інші угіддя поза межами
сільських поселень із розташованими на них виробничи
ми об'єктами: тваринницькими приміщеннями, зрошу
вальними і осушувальними спорудами, полезахисними
(екологозабезпечуючими) та іншими лісонасадженнями
тощо. Незалежно від того, кому вони належать — окре
мому власникові чи знаходяться у колективному (групо
вому) використанні, обробляються (використовуються)
індивідуально чи на орендній основі, знаходяться в ак
тивному господарському обігу чи тимчасово не викорис
товуються або використовуються не за призначенням —
всі вони є складовими конкретної сільської території і
входять у коло інтересів даної сільської громади (общи
ни). Крім їх виробничого використання (експлуатації), на
неї покладається відповідальність за їх ефективну експ
луатацію, догляд за ними, бережливе і екологічно без
печне використання, здійснення всього задля їх збере
ження від шкідливих природних та інших впливів.
Органи місцевого самоуправління та інші громадські
організації (структури), що діють на даній сільській те
риторії. Незалежно від сфери їх впливу, вони можуть
діяти лише в межах Закону України "Про місцеве само
врядування в Україні", обов'язково враховуючи спе
цифічні інтереси конкретних сільських громад. Жодна
державна чи будьяка інша структура не може діяти на
даній сільській території без дозволу сільської громади
(общини) і тим більше діяти на них "посвоєму", з пору
шенням визначених нормативних положень.
Сільська територія у сучасному розумінні являє собою
складну і багатофункціональну природну, соціальноеко
номічну і виробничогосподарську структуру і характери
зується сукупністю властивих кожній з них особливостей:
площею земельних угідь, на яких вона розміщена; чисель
ністю проживаючих і зайнятих у виробництві чи обслуго
вуванні людей; обсягами і структурою виробництва; роз
витком соціальної і виробничої інфраструктури; формою
зайнятості проживаючих на ній та іншими рисами. У зв'яз
ку з цим, сільські території у нашій країні мають відпові
дати трьом визначальним характеристикам [4].
Поперше, кожна окремо взята сільська територія
є середовищем буття сформованого, динамічно і цілес
прямовано діючого на ній мікросоціуму з його конкрет
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ними інтересами і потребами. Згідно цьому розвиток
кожної з них повинен підпорядковуватись передусім їх
задоволенню у зростаючих обсягах.
Подруге, він (мікросоціум) є єдиною і найважливі
шою складовою кожної даної сільської території, здат
ної включити в дію всі чинники, спроможні забезпечи
ти її ефективне функціонування, збереження і збагачен
ня потенціалу. Крім того, саме від нього в дуже великій
мірі або й переважно залежатиме сучасне і майбутнє
даної території або сукупності територій.
Потретє, при всій специфічності окремо взятих
сільських територій вони виконуватимуть спільну для
них функцію забезпечення сталого розвитку кожної і
всієї агропродовольчої сфери країни. Кінцева резуль
тативність розвитку сільських територій, крім усього
іншого, залежатиме від того, як, з якою віддачею бу
дуть враховуватись ці обставини в практиці кожної з
них. Найважливішою передумовою виконання цієї стра
тегічної мети слід вважати одночасне включення в про
цес практичного втілення великої сукупності соціаль
них, правових, економічних, організаційних, управлінсь
ких, кадрових та всіх інших чинників, кожний з яких
окремо взятий і всі вони разом мають підпорядковува
тись досягненню необхідного кінцевого результату.
Визначальною складовою досягнення такої мети
повинно стати опрацювання національної стратегії
стійкого розвитку українського села та правової осно
ви організації всієї подальшої роботи по її практично
му втіленню. Весь попередній досвід розвитку постра
дянських аграрних відносин вказує на те, що без чітких
стратегічних орієнтирів досягнення очікуваної кінцевої
мети надміру ускладнюється і не гарантує очікуваних
результатів. Тим більше, коли в сучасних умовах стійкий
розвиток сільського господарства, села і сільських те
риторій набув значення одного з найважливіших пріо
ритетів розвитку аграрного сектора економіки. Мож
ливі два варіанти вирішення цієї проблеми: передбачи
ти відповідний матеріал складовою стратегії розвитку
сільського господарства і АПК, що розробляється, або
опрацювати спеціалізовану відповідну розробку. З ог
ляду на новітній і до кінця ще не усвідомлений характер
проблем розвитку сільських територій другий варіант
за певних умов міг би вважатися більш прийнятним.
Багатоцільовий характер функціонування сільських
територій з одночасною участю в ньому соціальних і
виробничих структур різного адміністративного
підпорядкування зумовлює необхідність не лише недо
пущення вузьковідомчого підходу до проблем їх роз
витку, а навпаки, вимагає консолідації для цієї мети
фінансових, економічних та інших зусиль різних вироб
ництв і відомств. Консолідуючою ланкою практичного
досягнення такої мети можуть бути органи місцевого
самоврядування відповідних рівнів або спеціально ство
рювані для цієї мети муніципальні структури.
Винятково важливим аспектом організації розвитку
сільських територій є об'єднання відповідних державних,
регіональних і безпосередньо місцевих фінансових, матер
іальних та інших зусиль і можливостей. Кожний з цих рівнів
виконуватиме у цій роботі властиву йому (визначену для
нього) функцію. Чи не найбільша проблема полягає в їх уз
годженні і цілеспрямованому регулюванні. Одним з найваж
ливіших кроків по цьому шляху має стати здійснення кож
ним суб'єктом покладених на нього чи взятих на себе зав
дань у визначені строки і у встановлених обсягах. Інакше
кажучи, безпідставно сподіватися, що відповідальність за
необхідний рівень розвитку сільських територій повністю
візьме на себе держава. Не під силу це і конкретній сільській
громаді (території). Успіх можливий лише на шляху його
надійного "вертикального" забезпечення.
Для вирішення проблем розвитку сільських тери
торій винятково важливе місце необхідно відводити:
— організації розвитку сільських територій на ос
нові спеціально опрацьовуваних для кожної або
спільних для їх певної сукупності стратегій;
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— диверсифікації виробництва на них як однієї з ос
нов формування альтернативних джерел зайнятості
сільського населення і розвиток внаслідок цього додат
кових, у тому числі нетрадиційних для кожної даної
сільської території, робочих місць із наступним змен
шенням безробіття, підвищенням доходів населення
тощо;
— забезпеченню ефективного функціонування і ви
ведення на якісно вищий у всіх відношеннях рівень роз
витку сільського господарства як переважно головної
галузі сільських територій та всіх інших виробничогос
подарських структур;
— прискореному відтворенню (відродженню) соц
іальної інфраструктури сільських поселень як однієї з
найважливіших передумов їх збереження від соціаль
ної і виробничої деградації, передусім у частині збере
ження і поступового нарощування людського капіталу;
— удосконаленню соціальних, економічних та всіх
інших механізмів підтримання виробничої активності і
зацікавленості сільського населення у всебічному вико
ристанню виробничого і ресурсного потенціалу
сільських територій та його примноження;
— підтримання екологічної надійності сільських те
риторій збереження природних особливостей кожної з
них, у тому числі шляхом захисту від згубних впливів
людської діяльності і негативних погодних впливів.
ВИСНОВКИ
Таким чином найбільш загальною передумовою за
безпечення ефективного розвитку сільських територій
є відповідна переорієнтація державної аграрної політи
ки. Відповідним аспектам має відводитися належне місце
також у програмах розвитку галузей і регіонів. Їх прак
тичне втілення має базуватися на розроблених на всіх
рівнях програмах розвитку сільських територій.
Розробка "Комплексної програми розвитку агро
промислового комплексу та сільських територій Івано
Франківської області у 2005—2010 роках та на період
до 2015 року" великою мірою викликана не лише гірким
становищем сільського господарства, а й проведенням
в державі адміністративнотериторіальної реформи.
Оскільки мета останньої — максимізувати повноважен
ня владних структур на місцях, то логічним є включити
в дану програму ряд заходів відносно управління
сільськими територіями. Завданням таких заходів є
підвищення ефективності функціонування сільських
власників і господарів. Більшість із них повинні бути
реалізовані органами місцевого самоврядування. До та
ких заходів належать: допомога у видачі державних
актів на право приватної власності на землю; надання
пільг суб'єктам, зайнятим у сільському господарстві;
ініціювання формування обслуговуючого кооперативу
та кредитної спілки; надання системного характеру ста
новленню сільських власників і господарів; підтримка
становлення дорадчих служб та послуг.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Засновницькі дослідження проблем формування ефек
тивної фіскальної політики, а також можливостей її впли
ву на формування державного бюджету, широко представ
лені в роботах таких економістів, як У. Петті, А. Сміт, Д. Рі
кардо, Дж. М. Кейнс, П. А. Самуельсон, М. Фрідмен, До. Р. Мак
коннелл, С. Л. Брю, Дж. Долан, Д. Ліндсей, С. Фішер, Р. Дорн
буш та інші. У своїх працях учені надають істотне зна
чення розумінню теоретичних підходів до аналізу
фіскальної політики як основного чинника впливу на дер
жавне регулювання ринкової економіки за допомогою ма
ніпулювання державним бюджетом, його доходами та ви
датками.
Основні показники фіскальної сфери як складника мак
роекономічної політики, що впливають на соціальноеконо
мічний розвиток країни, розглянуто у працях С.М. Соло
менко, І.О. Лютого, В.М. Мельник, О.Д. Василика, К.І. Швабій,
І.Я. Чугонова, П.В. Мельник та інших.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних основ та при
кладних проблем фіскальної політики шляхом обгрунту
вання теоретичних засад й розгляду можливих варіантів її
удосконалення як способу наповнення державного бюд
жету.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкретними інструментами проведення державної
економічної політики виступають, насамперед, такі
фіскальні важелі впливу, як податки, державні витрати,
трансферти. За допомогою фіскальних інструментів держа
ва здатна змінювати величину та спрямованість грошових
потоків згідно з поставленими цілями.
Одним із головних завдань економіки України є розроб
ка комплексу пріоритетних рішень і розподіл обмежених
фінансових ресурсів так, щоб ефективно реалізувати навіть
ті рішення, які можуть вважатися непріоритетними. Діапа
зон структурного маневру, необхідного для організації
ефективного розвитку, залишається досить вузьким як з
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позицій його ресурсного обмеження, так і в аспекті управ
ління — заходів економічної фіскальної політики. Зміна
функціональної різноманітності господарства, зростання
організаційного і соціальноправового потенціалу поза
зв'язком з активною фіскальною політикою, що підтримує
появу нових економічних форм життя, призводить до нега
тивного результату. Отже, актуальним питанням економіч
них перетворень, повинно стати стійке забезпечення
найбільш високих темпів економічного зростання,
мінімізації рівня інфляції і, як наслідок, підвищення рівня
життя населення країни.
РЕЗУЛЬТАТИ
Суттєве значення має проблема формування і відповід
но реалізації ефективної фіскальної політики, яка дозво
ляла б, з одного боку — найраціональніше оптимізувати
доходи держави, використовуючи належні джерела їх от
римання, а з іншого боку — передбачити обгрунтоване ви
користання державних коштів.
Слід зазначити, що під фіскальною політикою зазви
чай розуміється вплив держави на економічну кон'юнк
туру за допомогою зміни обсягу державних витрат опо
даткування. У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на
існування двох базових інструментів проведення фіскаль
ної політики — бюджету і податків, які знаходяться в
тісному взаємозв'язку. Ефективна фіскальна політика
повинна відповісти на питання, що пов'язані зі встанов
ленням максимально припустимого рівня податкового на
вантаження, його росту або зниження, з метою забезпе
чення оптимального прибуткового ефекту оподаткуван
ня, дотримуючись при цьому інтересів як платників по
датків, так і держави. Також треба створити необхідні
умови для розвитку підприємницької активності, лік
відації тіньової економіки, мінімізації рівня інфляції, ста
більного економічного зростання і поліпшення рівня жит
тя населення країни.
У сучасній економічній літературі особлива увага при
діляється проблемам формування ефективної фіскальної
політики держави, в якій, з одного боку, визначаються ос
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новні напрями розподілу і використання фінансових ре
сурсів держави, а з іншої — методи фінансування і основні
джерела поповнення державного бюджету. Кожен учений
має особисте трактування поняття фіскальної політики,
приділяючи увагу вирішальній ролі тих або інших типів й
інструментів фіскальної політики держави.
Один із перших представників класичною економічної
школи, У. Петті у своєму "Трактаті про податки та збори"
відводив важливу роль податкам і їх впливу на національну
економіку як єдиного цілого, а також підкреслював, що
"найкращим податком є повна відсутність якихнебудь по
датків".
Представники також класичного напряму — А. Сміт в
праці "Дослідження про природу й причини багатства на
родів" та Д. Рікардо у вченні "Початки політичної економії
і податкового обкладення" — слідували теорії нейтраліте
ту діючих податків, а також вважали, що податки є одним
із видів державних доходів, які потрібні для того, щоб по
крити витрати на утримання державного уряду. При цьо
му яканебудь інша роль, наприклад, державне регулюван
ня економіки, страхові платежі, плата за різні послуги,
податкам не відводилася. На думку А. Сміта, якщо в умо
вах ринкової економіки доля прямих прибутків держави,
зокрема від державної власності, значно знижується, то
суттєвим джерелом заповнення вище вказаних витрат по
винні стати податкові надходження. У свою чергу, витра
ти, необхідні для фінансування інших видатків, таких як
будівництво і утримання доріг, судових установ, повинні
відшкодовуватися за рахунок мит і зборів, які сплачують
зацікавлені в цьому особи. Також представники класич
ної школи вважали, що податки носять безвідплатний ха
рактер, отже збори і мита не повинні розглядатися в якості
податків [1, c. 18].
Слід зазначити, що А. Сміт в "Дослідженні про природу
й причини багатства народів" описав систему основних
принципів оподаткування, які залишаються актуальними на
теперішній час, а також поклав в основу своєї теорії ідею
про невтручання держави в економіку і розглядав податки
в першу чергу як джерело поповнення державного бюдже
ту, допускаючи використання податків лише для підтримки
національного виробництва. Д. Рікардо дотримувався дум
ки про те, що податки повинні використовуватися винятко
во у фіскальних цілях, і трактував податки як джерело не
минучого зла, що перешкоджає безповоротному процесу
освіти і накопиченню капіталу.
Згідно концепції У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, фіскаль
на політика виступає тільки як інструмент, за допомогою
якого відбувається фінансове забезпечення виконання дер
жавою своїх функцій, але не як стабілізаційна політика.
Класична концепція базується на рікардианській рівності,
згідно з якою фіскальний вплив викликає перерозподіл гро
шових коштів між державним і приватним сектором еконо
міки внаслідок дії ефекту "витіснення" при нейтральності
грошей, а не зміні величини валового внутрішнього продук
ту.
На противагу класичному напряму виступало кейнсі
анство, представником якого був англійський економіст
Дж. Кейнс. У праці "Загальна теорія зайнятості, відсотку
та грошей" Дж. Кейнс підкреслював, що сучасна ринкова
економіка недосконала і не може забезпечити стійкий
розвиток на рівні повної зайнятості населення, тому не
обхідне державне регулювання економіки з метою стабі
лізації економічного зростання і забезпечення повної зай
нятості. Одним з інструментів державного регулювання
виступає фіскальна політика, що здійснює вплив на стан
економіки за допомогою маніпулювання державними до
ходами і видатками. У свою чергу, здійснення державних
витрат відбувається за рахунок коштів державного бюд
жету, основним джерелом формування і поповнення яко
го виступають податки. На думку Дж. Кейнса, податки є
найважливішим важелем регулювання ринкової еконо
міки. Згідно економічної теорії Дж. Кейнса, недостатній
попит викликає безробіття, а надмірний веде до інфляції.
Фіскальна політика спрямована на стимуляцію попиту й
пропозиції в періоди спаду економічної активності шля
хом збільшення державних закупівель і скорочення по
датків, таким чином, звільняючи для витрачання великий
дохід, який може бути використаний на розсуд уряду, а
також на корекцію надмірного росту за допомогою зво
ротних заходів [1, c. 18].
Однією із важливих умов теорії Дж. Кейнса стала за
лежність економічного росту від достатності грошових
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збережень тільки в умовах повної зайнятості. Якщо цього
немає, то великі збереження заважають економічному ро
сту, оскільки стають пасивним джерелом доходів, не вкла
даються у виробництво, а тому надлишкові збереження не
обхідно вилучати за допомогою податків. А для цього не
обхідне державне втручання, направлене на вилучення за
допомогою податків доходів та фінансування за рахунок
цих коштів інвестицій, а також поточних державних вит
рат.
Відповідно до кейнсіанської теорії, податки діють в
економічній системі як "вбудовані механізми гнучкості".
Прогресивні податки, на його думку, відіграють позитив
ну роль. Будучи невід'ємною частиною бюджету, ця еко
номічна категорія впливає на збалансованість в економіці.
Так, зниження податкових надходжень зменшує доходи
бюджету і загострює економічну нестійкість. А податки як
"вбудований стабілізатор" згладжують цей процес: під час
економічного підйому оподатковувані доходи зростають
повільніше, ніж податкові доходи, а при кризі податок
зменшується швидше, ніж зменшуються доходи. Тим са
мим досягається відносно стабільне соціальне становище
у суспільстві. Таким чином, податкові надходження до
бюджету залежать не тільки від розміру податкової став
ки, але й пов'язані зі змінами величини доходів, оподатко
вуваних за прогресивною шкалою прибуткового оподат
кування. Коливання відбуваються автоматично і більш у
податкових надходженнях, ніж у рівні доходів. Англійсь
кий уряд успішно застосував теорію Дж. Кейнса на прак
тиці перед початком першої світової війни, коли всі сили
держави були спрямовані на розвиток військового промис
лового виробництва.
50—60ті роки характеризуються переходом до широ
кої розробки теорії економічного зростання та динаміки.
Від кейнсіанського статичного аналізу прихильники цієї
теорії перейшли до вивчення політикою забезпечення дов
готривалого зростання. Представники цих теорій виходять
з необхідності підтримки певних пропорцій між потребами
виробництва в нових інвестиціях і фактичним обсягом зао
щаджень. Для досягнення такої мети вони рекомендують
відповідну податкову політику, що поєднується з політикою
державних витрат.
Багато вчених акцентують увагу на податках як на од
ному з інструментів економічного зростання. На думку П.
Лезе, податки "поряд з використанням у цілях стабілізації
кон'юктури більше можуть бути завданням більш стійкого
та постійного зростання" [3]. В. Віттман вважає, що "через
оподаткування держава може впливати на технічний про
грес, підвищуючи чи знижуючи податки, вона може при
скорювати або уповільнювати розвиток економіки і таким
шляхом впливати на темпи зростання" [3]. Змінюється го
ловний мотив здійснення податкових та інших бюджетних
акцій. Необхідність та масштаби стимулюючих заходів ста
ли визначати, виходячи з наявності та величини розриву
між потенційним і реальним ВВП, а не з наявності чи заг
рози економічної кризи. Коли розрив великий, тобто ре
альні виробництво та попит менші потенційних, існує мож
ливість та необхідність проведення стимулюючих заходів,
навіть якщо економіка і без цього розвивається по
висхідній. Коли розрив невеликий або відсутній, стимулю
вання реального зростання шляхом збільшення бюджет
ного дефіциту призведе до інфляції, оскільки при відсут
ності розриву темпи реального зростання не можуть пе
ревищувати потенційні темпи. Зазначені концепції досить
далеко просунулися в розробці кейнсіанського теоретич
ного арсеналу порівняно з практичними рекомендаціями
раннього кейнсіанства. В умовах науковотехнічного
підйому, все частішого прояву кризових явищ кейнсіансь
ка теорія втручання держави по лінії досягнення "ефек
тивного попиту" перестала відповідати вимогам економіч
ного розвитку.
Неокласична теорія базується на перевазі вільної кон
куренції та природності, стійкості економічних, а саме ви
робничих, процесів. Відмінність цих основних концепцій
визначається неоднаковим підходом до методу державного
регулювання. Відповідно до неокласичного напряму
зовнішні заходи корегування повинні перешкоджати дії за
кону вільної конкуренції, а тому державне втручання не
повинно обмежувати ринок з його природними саморегу
люючими законами, здатними без будьякої зовнішньої
допомоги досягти економічної рівноваги. У цьому полягає
відмінність неокласичної теорії від кейнсіанської концепції,
яка стверджувала, що динамічна рівновага не стійка, і ро
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била висновки про необхідність прямого втручання держа
ви в економічні процеси.
Дж. Мілль, що збудував неокласичну модель, відво
див державі лише непряму роль у регулюванні економіч
них процесів, вважаючи державу дестабілізуючим фак
тором із безграничним ростом її витрат [3]. Віддаючи пе
ревагу лише грошовокредитній політиці Центрального
банку, не враховуючи бюджетної та податкової політи
ки, неокласицисти вважають, що таким чином буде ство
рено ефективний механізм перерозподілу доходу, який
забезпечить повну зайнятість та стійке зростання націо
нального багатства.
У неокласичній теорії, в свою чергу, широкий розвиток
отримало два напрями: теорія економіки пропозиції та мо
нетаризм. М. Фрідмен, представник монетаристської шко
ли, робить акцент на ролі грошового сектора економіки й
пропонує керуватися монетарним правилом, згідно з яким
грошова маса в національній економіці повинна зростати
пропорційно темпу росту економіки, що забезпечує цінову
стабільність і сприяє розвитку виробництва. Категорію
"фіскальна політика" М. Фрідмен не розглядав, а робив ак
цент на державні витрати і оподаткування, що зменшує не
сприятливі чинники розвитку національної економіки дер
жави і впливає на грошове обернення за допомогою вилу
чення зайвої кількості грошей з обернення.
Представник Гарвардської школи економіки П. Саму
эльсон використовував наступну трактовку фіскальної пол
ітики — "процес встановлення державного оподаткування
і державних витрат із таким розрахунком, щоб вони допо
магали гасити коливання економічного циклу і вели до
підтримки економіки високої зайнятості, що розвивається,
вільної від надмірної інфляції і дефляції. Фіскальна політи
ка, на його думку, що оперує податками і державними вит
ратами, у з'єднанні із стабілізуючою грошовою політикою
має на меті економіку високої зайнятості, але при цьому без
інфляції цін. Влада, що здійснює фіскальну і грошовокре
дитну політику, "протистоїть переважаючим економічним
вітрам" і тим самим допомагає забезпечити сприятливий
економічний стан, при якому динамічні сили приватної
ініціативи можуть мати найширші можливості для своїх дій"
[1, c. 19].
У розвитку кейнсіанської теорії також з'явились нові
течії, став виникати її синтез із деякими напрямами нео
класичної теорії. У неокейнсіанській теорії значне місце
відведено податковим проблемам. Так, англійські еконо
місти І. Фішер та Н. Калдор вважали необхідним розподіл
об'єктів оподаткування по відношенню до споживання,
оподатковуючи в даному випадку кінцеву вартість про
дукту, що споживається та заощадження, обмежуючись
лише ставкою відсотку по вкладу. Звідси виникла ідея
податку на споживання, яка була одночасно методом за
охочення збережень, та засобом для боротьби з інфля
цією. Гроші, які раніше призначались на купівлю спожив
чих товарів, могли тепер бути направленими або в інвес
тиції, або в заощадження, які перетворились би в капіта
ловкладення за допомогою тієї ж самої бюджетної пол
ітики — "вилучення надлишкових заощаджень" [3]. Дов
гострокові заощадження вже самі по собі стають факто
ром майбутнього економічного росту. Але під час спаду
виробництва витрати на ринку споживання скорочують
ся повільніше, ніж знижуються доходи, викликаючи тим
самим повальний попит, тому надходження від податку
на споживання будуть достатньо високими, ніж при опо
даткуванні прибутковим податком. Таким чином, подат
кова система не зможе відігравати роль "вбудованого ста
білізатора".
Однак Н. Калдор вважав, що податок на споживання,
введений за прогресивними ставками зі застосуванням пільг
та знижок для окремих видів товарів (наприклад, на пред
мети повсякденного користування) більш справедливий, ніж
фіксований податок із продажу, для людей з низькими до
ходами. Крім того, при порівнянні з прибутковим податком
цей податок не оподатковує заощадження, необхідні для
майбутнього інвестування, стимулює їх зростання.
С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі розглядають
фіскальну політику в якості інструменту стабілізації на
ціональної економіки, яка реалізується за допомогою про
ведення урядових закупівель товарів та послуг, зокрема
оборонних витрат, або ж скороченням податку на реалі
зацію. Усі ці заходи політики впливають на величину су
купного попиту і викликають збільшення обсягу випуску
продукції, але структура цього приросту залежить від
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особливостей політики, що проводиться. Таким чином,
фіскальна політика представлена як сукупність урядових
державних витрат і рівня оподаткування, у свою чергу, що
впливають на загальний рівень державних доходів і випуск
продукції й, звичайно ж, на стабілізацію національної еко
номіки держави.
Дж. Долан, Д. Ліндсей застосовують термін "Податко
вобюджетна політика" і розглядають її в якості інструмента
забезпечення повної зайнятості, цінової стабільності і еко
номічного зростання, таким чином, притримуючись кейнсі
анського трактування терміну "фіскальна політика". Подат
ковобюджетну політику вони розуміють як систему заходів
подолання економічного спаду шляхом використання дер
жавних закупівель, зміни структури оподаткування і транс
фертних платежів, що у свою чергу впливає на сукупний
попит.
К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю розглядають фіскальну пол
ітику як "свідоме маніпулювання податками і державними
витратами, що здійснюється для зміни реального валового
внутрішнього продукту і рівня зайнятості, контролю за
інфляцією й стимулювання економічного зростання" [1, c.
19]. Проводячи цей аналіз, вони припускають, що фіскаль
на політика впливає тільки на сукупний попит і ніяк не впли
ває на сукупну пропозицію.
Теорія економіки пропозиції передбачає зниження по
датків і надання податкових пільг корпораціям, оскільки,
на думку прихильників цього напряму, високі податки
стримують підприємницьку ініціативу і заторможують пол
ітику інвестування, оновлення та розширення виробницт
ва. Другий важливий аспект теорії — обов'язкове скоро
чення державних витрат. Головний постулат теорії —
ствердження, що найкращий регулятор ринку — сам ри
нок, а державне регулювання і високі податки лише пере
шкоджають його нормальному функціонуванню. Загаль
ний закон формування рівня податкових ставок проголо
шує: широка податкова база дозволяє мати відносно неве
ликі ставки оподаткування, і навпаки, досить вузька по
даткова база окремих видів податків обов'язково перед
бачає їх високі ставки. Очевидно, що високі та низькі став
ки податків порізному впливають на господарські проце
си та ділову активність підприємців, викликають різну ре
акцію по відношенню до інвестиційних процесів. У рамках
теорії економіки пропозиції А. Лаффер, М. Бернс, Г. Стайн
акцентують увагу на ролі сукупної пропозиції, на що впли
вають ставки оподаткування. Згідно теорії економіки про
позиції, надмірно високий рівень оподаткування негатив
но позначається на діловій активності, скорочує сукупну
пропозицію і уповільнює економічне зростання. Гранич
ною ставкою для податкового вилучення до бюджету А.
Лаффер вважає 30 відсотків суми доходів, у межах якої
збільшується сума доходів бюджету. А ось при 40—50
відсотковому вилученні доходів, коли ставка податку по
трапляє до "забороненої зони" впливу, скорочуються збе
реження населення, що спричинює незаінтересованість
інвестування в ті чи інші галузі економіки та скорочення
податкових надходжень.
І навпаки, зниження податків стимулює розвиток еко
номіки. Це веде до того, що доходи держави збільшуються
не за рахунок розширення податкової бази, а за рахунок
підвищення податкової ставки та податкового ярма. Дея
кими аспектами цієї теорії скористався уряд США при про
веденні податкової реформи в 20—60ті роки XX ст., а
потім, з врахуванням нових розробок, — у 80ті роки. Го
ловна ідея неокласичної теорії полягає у пошуках методів
зниження інфляції та впровадженні значних пільг корпо
раціям і тій частині населення, яка формує споживчий по
пит на ринку. Не звертаючи уваги на популярність та прак
тичне використання методів неокласичного напряму, по
вної заміни кейнсіанських методів регулювання економі
ки не відбулося. Таким чином, під фіскальною політикою
розуміється політика уряду, що спрямована на формуван
ня доходів державного бюджету за допомогою встановлен
ня взаємозалежності між податковими ставками, які ма
ють бути на оптимальному рівні, і обсягом податкових над
ходжень.
Можливість поповнення бюджету за рахунок оподат
кування є достатньо очевидною. Але в реальному житті це
може виявитись зовсім не так, оскільки можна зіткнутися
з безліччю інших проблем. Кожен податок, у якій би формі
його не стягували, зменшує зацікавленість у продуктивній
діяльності. Цю тенденцію достатньо чітко дослідив Артур
Лаффер ("крива Лаффера"). Отже, намагаючись збільши
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Основні показники формування та виконання
державного бюджету України у 2007—2011 рр., млн грн.
Показники

2007 р.
Доходи
219936,5
Видатки
226054,4
Кредитування
1583,9
Фінансування
135897,9
Джерело: [6].

Фактичне виконання
2008 р.
2009 р.
2010 р.
297893,0 272967,0 314506,32
309203,7 307399,4 377842,8
2813,8
2825,8
1348,4
8954,2
−45011,3 58334,0

2011 р.
398553,6
416853,6
4757,9
126663,3

ти податкові надходження за рахунок підвищення подат
кових ставок або акцизів, швидко досягаємо такої межі,
коли зменшується податкова база, доходи або обсяги реа
лізації. Наслідком такого зменшення стане скорочення
власне податкових надходжень. Звідси випливає доволі па
радоксальний висновок: лібералізація податкової системи
може забезпечити збільшення податкових надходжень.
Крива Лаффера є аргументом на користь лібералізації опо
даткування [4].
У найближчій перспективі перехід до меншої податко
вої ставки може означати зменшення надходжень до бюд
жету. Але з часом (крива Лаффера ілюструє довготривалу
залежність) відбуватимуться певні зміни. Передусім
збільшаться чисті доходи, а отже, зростуть і заощадження.
Це сприятиме збільшенню інвестицій, зростанню виробниц
тва, зайнятості, а отже, і збільшенню доходів, які є базою
оподаткування [7, c. 56]. Основним завданням податкової
політики в середньостроковій перспективі має стати стиму
лювання економічного зростання на інноваційноінвес
тиційній основі.
Для виконання цього завдання необхідно запровадити:
— прискорену амортизацію для технологічного устат
кування;
— стимули для модернізації основних фондів, а саме
звільнення від оподаткування частини прибутку, що спря
мовується на реінвестування, та збільшення груп основних
фондів із запровадженням диференційованої шкали норм
амортизації;
— інвестиційний податковий кредит на інвестиції у ба
зові інновації.
Подальші стратегічні кроки щодо реформування подат
кової системи мають також полягати в переміщенні подат
кового навантаження з мобільних факторів виробництва на
споживання природних ресурсів, насамперед за рахунок
оподаткування тих товарів і послуг, споживання яких зав
дає найбільшої шкоди навколишньому природному середо
вищу [2, с. 100]. Проведення фіскальної політики має особ
ливості та виявляється через деякі форми й змістовну об
грунтованість. Вона може бути стимулюючою й стримую
чою.
Стимулюючу дискреційну фіскальну політику застосо
вують переважно у періоди спаду економіки. Вона забезпе
чує зниження падіння виробництва, що важливо, але за ра
хунок дефіцитного фінансування.
Застосовують стримуючу дискреційну фіскальну по
літику в умовах інфляційного зростання. Така державна
політика орієнтується вже на позитивне сальдо бюджету.
Механізм дискреційної фіскальної політики досить простий.
Але, оскільки в реальній економіці діють паралельні й
різноспрямовані, а часом непередбачувані фактори, то ство
рення оптимальної фіскальної політики — завдання досить
складне.
Поряд із дискреційною фіскальною політикою, важ
ливу роль у регулюванні економіки відіграє так звана ав
томатична фіскальна політика, або політика автоматич
них (вбудованих) стабілізаторів [5, c. 9]. Як показує світо
вий досвід, податки — найдемократичніший спосіб еко
номічного регулювання, оскільки вони автоматично реа
гують на зміни економічного стану, виконуючи важливу
стабілізуючу роль в економічній діяльності, без необхід
ності будьяких заходів з боку уряду. В умовах зниження
ділової активності складним завданням стало збережен
ня фінансової бази держави, принаймні на рівні попе
редніх періодів.
Важливим досягненням бюджетноподаткової політи
ки уряду в 2011 р. варто назвати мобілізацію до бюджету
значного фінансового ресурсу в умовах спаду економіки,
за рахунок: підвищення ставок податків, активного залучен
ня державних позик; прихованої емісії облігацій внутріш
ньодержавної позики; вилучення до бюджету частини
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фінансових ресурсів підприємств, несвоєчасне відшкодо
вування ПДВ; розширення бази оподаткування. Фунда
ментальною проблемою стало порушення принципу зба
лансованості бюджету (табл. 1).
Уряд та парламент протягом 2011 р. додатково роз
ширювали видатки (на підвищення соціальних гарантій
тощо). Обмеженість ресурсів змусила уряд визначати
пріоритетні напрями скерування фінансових ресурсів.
Уряд чітко визначив своїм головним завданням збережен
ня соціальної стабільності, тому фінансування поточних
видатків, передусім на оплату праці та трансферти насе
ленню, здійснювалося першочергово.
Сьогодні значну загрозу макроекономічній стабільності
становить:
а) ризик так званого "технічного дефолту", оскільки
дефіцит фінансових ресурсів та політичний чинник, імовір
но, сприятимуть тому, що доходи бюджету спрямовувати
муться передовсім на фінансування захищених статей, а
питання погашення зобов'язань вирішуватиметься або че
рез реструктуризацію боргів уряду, що означатиме техніч
ний дефолт України, або через нові боргові зобов'язання
[5, с. 8];
б) посилення фіскального тиску на економіку, в резуль
таті розроблення урядом великої кількості нормативнопра
вових актів, метою яких є збільшення податкових надход
жень до бюджету. Деякі з них мають конструктивне спря
мування, оскільки розширюють податкову базу за рахунок
боротьби з ухиленням від сплати податків, проте наслідки
інших можуть бути досить критичними. Особливо відчутно
фіскальний тиск планується посилити на державний сектор
економіки;
в) прихована емісія грошей.
ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день не існує якоїнебудь однієї
єдиної вірної теорії економічного регулювання. У багать
ох іноземних країнах, уряди яких застосовують методи
регулювання на практиці, існує взаємодія трьох основних
концепцій: кейнсіанство з різноманітними варіаціями, те
орія економіки пропозиції та монетаризм. І незважаючи
на те, що неокласичні напрями частіше використовуються
в якості теоретичної основи для державного регулюван
ня, вчені вже не відділяють ці методи від кейнсіанських,
все більше знаходячи у своїх роботах їх взаємопроникнен
ня.
Особливістю фіскального регулювання економічного
зростання в Україні стало спрямування його на досягнен
ня результатів протягом короткострокових періодів. Не
достатньою є спрямованість фіскальної політики на досяг
нення високої якості економічного зростання, перетворен
ня внутрішнього споживчого попиту на дієвий фактор еко
номічного зростання, державне фінансування розвитку
інфраструктури. Отже для забезпечення довгостроково
го економічного зростання потрібна активна фінансова
політика.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено роль технологічної стратегії підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності
у середньо@ та довгостроковій перспективі. Виявлено сфери бізнесу, де можуть бути застосовані зазначені
підходи планування, та вітчизняну специфіку імплементації новітніх технологій на прикладі сектора інфор@
маційних технологій (ІТ). Запропоновано послідовність основних етапів розробки технологічної стратегії та
місця її у загальній стратегії підприємства.
The paper reveals the role of technology in business strategy to ensure its competitiveness in the medium and
long term. It was revealed business areas in which can be applied proposed approaches of planning. It was emphasized
on national specifics of implementation new technologies using information technology industry (IT). Author proposed
the sequence of the main stages of technology strategy development and its place in general business strategy.
Ключові слова: адаптивність, технологічне середовище, технологічна стратегія, новітні технології, на!
укомістке виробництво, високотехнологічні послуги, розробка та реалізація.
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ВСТУП
Новітні технології та нова техніка визначають спе
ціалізацію підприємства, виступають його конкурентною
перевагою. Виступаючи фактором економічного розвитку
та складовою оточуючого середовища, вони забезпечують
орієнтир при виборі стратегічного напряму діяльності
підприємства. Планування розвитку технологій дозволяє
компанії підтримувати рівень конкурентоспроможності у
середньо та довготривалій перспективі.
Разом з тим вітчизняні компанії стикаються з такими
явищами як динамічність розвитку технологічної сфери,
мінливістю попиту на товари й послуги, високим рівнем кон
куренції за ринки збуту та ресурсів, що зумовлює не
обхідність приведення інструментарію стратегічного управ
ління науковотехнологічною діяльністю підприємств у
відповідність до змін зовнішнього середовища, потреб,
смаків і уподобань споживача.
Різні аспекти планування технологічного розвитку, а
також ефективності інноваційної діяльності відображені у
роботах відомих вчених: Андерса Д., Боувмена Г., Геєця
В.М., Герасимчука В.Г., Ілляшенка С.М., Кочетова В.В.,
Крижного Г.К., Метьюса Дж., Соловйова В.П., Твісса Б.,
Фатхутдинова Р. А., Федулової Л.І., Чиркова В.Г. та інших
відомих вчених. Варто зауважити на недосконалість, а в де
яких випадках й відсутність у зазначених роботах обгрун
тування доцільності застосування технологічних стратегій
компаній високотехнологічних сфер, особливостей розроб
ки та реалізації стратегій технологічного розвитку
підприємств.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основними цілями дослідження є обгрунтування ролі
технологічного планування, визначення особливостей пла
нування розвитку технологій, аналіз сфер господарювання
та специфіки підприємств, де застосування такого управлі
нського інструментарію є виправданим, а також розробка
концепції етапів формування та імплементації технологіч
ної стратегії та її включення у загальну стратегію підприє
мства.
Методологія. Теоретичну основу дослідження складає
системний підхід до аналізу понять технологічного плану
вання, сутності та концептуальних засад технологічної стра
тегії, а методологічно — це методи системного та порівняль
ного аналізу, теоретичного узагальнення, статистичного
дослідження, методи моделювання.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянемо питання важливості технологічної стратегії
підприємства. Перше, на що варто звернути увагу, це теза
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щодо доцільності конкретного інструментарію стратегічно
го управління вітчизняними виробничими підприємствами,
яка пов'язана з необхідністю адаптації останніх до змін зов
нішнього середовища. Досить часто, коли ми говоримо про
конкурентоспроможність вітчизняного чи іноземного
підприємства, то не усвідомлюємо, що вона зводиться до
елементарного — відповідності (або краще здатності зміню
ватися) внутрішнього середовища підприємства змінам зов
нішнього.
Адаптивність до змін передбачає усвідомлення та зас
тосування принципу, що все повинно змінюватися, все плин
не. Зовнішні зміни сприймаються найбільш адекватно, коли
вони є очікуваними або передбачалися, що настання таких
змін матиме місце у розвитку середовища. Тим паче,
успішність адаптації внутрішнього середовища компанії до
зовнішніх викликів підвищується, коли підприємство має
певний набір заходів щодо реагування на ті чи інші зміни.
Таких наборів може бути декілька і вони пов'язані зі сцена
ріями розвитку зовнішніх процесів.
Сучасне виробниче підприємство суттєво залежить від
технологічного та інноваційного факторів. Тому вимога
адаптивності технологічним змінам — це питання конкурен
тоспроможності технологічної компанії. Отже, стрімкий
розвиток технологій вимагає застосовувати інструментарій
планування технологічного середовища підприємства. Саме
з цих позицій визначаємо важливість технологічної стра
тегії для компанії.
Особливості технологічної стратегії підприємства.
Технологічна стратегія повинна визначатися стратегіч
ними орієнтирами підприємства. Вона є доцільною за умо
ви підвищеної залежності від технологічного фактора еко
номічного зростання.
Аналіз вітчизняних та закордонних досліджень із пла
нування розвитку технологій [1], [2], [3], [4], [5] дозволив
визначити основні етапи формування технологічної стра
тегії: а) аналіз технологічного рівня виробництва, що склав
ся; б) визначення заходів для відбору технологій, здатних
забезпечувати конкурентоспроможність продуктів/послуг;
в) формування механізму трансформації стратегічних
рішень у сфері технологій у конкретний перелік дій.
Розробка технологічної стратегії передбачає обгрунту
вання: а) основних принципів побудови стратегії техноло
гічного розвитку; б) проблем, цілей, завдань, можливих вар
іантів розв'язання завданнь технологічного розвитку;
в) механізму формування та здійснення технологічної стра
тегії; г) ролі планування НДДКР тощо.
Змістовно технологічна стратегія визначається розроб
кою нових продуктів, технологій їх виробництва, пошуком
нових можливостей досягнення високої прибутковості.
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Наведений аналіз структур економік є ілю
страцією ролі сфери послуг у сучасних госпо
100% дарських процесах. Проте варто робити більш
100%
глибокий аналіз, а саме: які саме послуги вклю
чаються у сферу послуг. Якщо говорити про роз
80%
80%
винуті країни світу, а також такі країни, як Ро
60%
60%
сію, Індію та деякою мірою Україну, то значна
частка їх сфер послуг припадає на сектор ІТ, з
40%
40%
76,7 73,1
67,3 58,9
яким пов'язано програмування та надання ІТ
62,9
55,6 56
43,1 37,4
послуг. Можна резюмувати, що вся економіка
20%
20%
26
трансформується від традиційного виробницт
0%
0%
ва засобів та предметів споживання, яке пов'я
зано з другим, третім та частково четвертим тех
нологічним укладом, до наукомісткого вироб
ництва, яке тісно пов'язано із наданням високо
технологічних послуг.
Отже, наведені у даній статті принципи та
підходи технологічного планування, які були вису
нуті спочатку по відношенню до промислового ви
Рис. 1. Внесок галузей у формування ВВП за окремими країнами
робництва, зараз повністю можуть бути віднесені
та групами країн у 2008 та 2011 рр., % (чисельні значення на діаграмі до сфери наукомісткого та точного виробництва,
надання високотехнологічних послуг і сфери ІТ.
вказані для сфери послуг у 2011 р.)
Варто зауважити на особливості вітчизняної
Джерела: Світовий банк, бази даних World Development Indicators та практики застосування нових та новітніх техно
Eurostat, Держкомстат України.
логій, яка проявляється останні 20 років. Якщо
Примітка: для України будівництво включено у промисловість за всіма традиційний для радянських часів (а також зару
роками; для Ліберії, високорозвинутих, середньорозвинутих та низькорозви біжний) досвід поширення власних розроблених
нутих країн відсутні дані 2011 р.
технологій як і більшості інших інноваційних роз
робок бере свій початок зі сфери оборони до
При формулюванні технологічних стратегій підприєм сфери ексклюзивних бізнес (виробничих) рішень, а вже потім
ство має на меті представлення технологічної зміни у стра набуває поширення у масовому сегменті, то сучасний вітчиз
тегічному аналізі, включення вибору технологій у процес няний досвід освоєння імпортної нової техніки та технологій
формулювання та реалізації загальних (корпоративних) характеризується розповсюдженням відразу серед широких
стратегій підприємства.
верств населення та певних кіл бізнесу. Зокрема, мова йде
Технологічна стратегія підприємства передбачає комп про обчислювальні та інформаційні технології. Сучасному
лекс заходів із модернізації технологічного процесу, ство широкому застосуванню таких технологій притаманна низь
рення / придбання та освоєння новітніх технологій. Визна ка ефективність використання їх функціональних можливо
чальними чинниками, які повинні враховуватися при виборі стей, а саме: у галузі телекомунікацій переважає голосовий
технології на підприємстві, являються обмеження зовнішнь зв'язок та доступ до Інтернету зі стаціонарних комп'ютерів,
ого та внутрішнього середовищ підприємства інформаційно у сфері ІТ — у першу чергу поширення, а в деяких випадках
комунікаційної галузі. Загальними серед них є: 1) здатність воно є найбільшим, набуває застосування новітніх технологій
виробляти продукт із заданими параметрами; 2) обмеження та техніки з метою розваг. При такому застосуванні техніч
виробничого характеру; 3) уподобання (очікування) корис них інновацій у сфері ІТ більше проявляється гранична
схильність до споживання на противагу граничній схильності
тувачів від технології; 4) потреба у технологіях.
На підставі аналізу досліджень Д. Андерса, Дж. Меть до заощадження та інвестування, позаяк таке застосування
юса [6; 7] можна дійти висновку, що ефективне планування технологій не стимулює до створення додаткового продук
розвитку технологій на підприємстві означає, що існуючі та ту. Про це наголошували численні дослідники соціальноеко
перспективні технології є необхідним інструментом номічного розвитку країн, як вітчизняні (А.І. Мокій [8], В.М.
підтримки виробничих можливостей підприємства з досяг Геєць [9] тощо), так і закордонні (Г. Боувмен та ін. [10]).
Під технологічним розвитком розуміємо не лише інтен
нення намічених цілей та завдань. Зазначені автори в осно
ву планування розвитку технологій покладають діагности сивне впровадження інноваційних розробок, а раціональне
ку можливостей існуючих та перспективних технологій впровадження інновацій згідно потреб у технологіях. Роз
підприємства, основною метою якої є визначити, наскільки виток інноваційних технологій потребує значних капіталов
ефективно використовуються й відповідають задачам кладень, що за умови неефективного їх застосування мати
підприємства існуючі технології, результатом якої повинен муть значний термін окупності.
Вбачаємо, що технологічний розвиток підприємств має
стати список технологій, які потребують заміни у короткій,
відповідати певному оптимуму впровадження нових техно
середній та тривалій перспективах.
Галузі застосування: від промисловості до сфери послуг. логій на засадах ефективності та новизни.
Місце технологічної стратегії у загальній стратегії роз
Вищезазначені підходи повинні стосуватися певної сфери
імплементації даних знань. Не будемо зупинятися на детально витку компанії.
Коли мова заходить про практику застосування нового
му структурному аналізі сучасного бізнессередовища. Заува
жимо тільки, що більша частина ВВП продукується у сфері по для колективу управлінського інструментарію, виникає низ
слуг. Це справедливо як для глобальної економіки, економік ка питань. Зокрема, обгрунтування доцільності застосуван
розвинутих країн, середньостатистичної країни світу, так і ня технологічного планування у компанії генеруватиме пи
країн, що розвиваються, та перехідних економік, які інтенсив тання наступного змісту: яка роль (чи функція) технологіч
но змінюються в тому ж напрямі (рис. 1, розроблено автором). ної стратегії у розвитку компанії, чи замінятиме техноло
Зокрема, аналіз даних рис. 1 дає змогу підтвердити ви гічна стратегія загальну стратегію розвитку підприємства,
щевказану тезу про трансформацію світової економіки у бік а якщо ні, то як їх поєднати.
Технологічна стратегія підприємства відноситься до
економіки послуг, а також зробити висновок, що в Україні
сфера послуг є заниженою через особливості ведення на спеціальних стратегій, а технологічне планування — до спец
ціональної статистики. У примітці автором відмічено, що іальних або конкретних функцій управління за А. Файолем.
сфера будівництва в Україні віднесена до промисловості, Закономірним є те, що залежність, а точніше несуперечність,
тоді як у інших країнах даної вибірки — до сфери послуг. технологічної стратегії загальній стратегії розвитку
Частка будівництва у ВВП України складала у 2008 та 2011 підприємства виступає як ознакою її якісної розробки, так
рр. близько 3,1 %. Зробивши перерахунок, отримаємо, що і запорукою її реалізації в організації.
Таким чином технологічна стратегія має бути інтегро
сфера послуг у 2008 р. складала близько 53,1 %, а у 2011 р.
59,1 % від ВВП. Даний показник знизився за останні три вана у загальну стратегію підприємства. Спроба представи
роки, які пов'язані з суттєвими структурними змінами еко ти технологічну стратегію, яка була б "вплетена" у велике
номік країн під впливом глобальних кризових явищ: для полотнище загальної стратегії компанії із загальним опи
світу в середньому на 6,6 в.п., США — на 0,3 в.п. та Нігерії сом послідовності основних етапів, у формалізованому виг
— на 2 в.п. Для решти проаналізованих автором країн да ляді була здійснена автором при розробці графічної моделі,
представленої на рис. 2.
ний показник зріс.
Послуги (2008 р.)
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На рис. 2 інтенсивний напрям техноло
... Попередні етапи загальної стратегії
Загальна стратегія
гічного розвитку на практиці передбачає
розвитку підприємства
розвитку підприємства
максимізацію витрат, пов'язаних із НДДКР,
Визначення пріоритетів
для пошуку радикальної інновації. Екстен
розвитку підприємства
сивний шлях розвитку технологій характе
ризується кількісним нарощуванням фун
Технологічна стратегія
кціональних можливостей наявної іннова
Початок планування
розвитку технологій
ційної техніки (інкрементні інновації).
Основним призначенням реалізації тех
нологічної стратегії є забезпечення техно
логічного розвитку підприємства. Сутність
Екстенсивний напрям
її змістовно може проявлятися у визначенні
Блок визначення
розвитку технологій
напрямів
набору технологій (та техніки), в якому пев
технологічного
на кількість має бути самостійно розробле
Інтенсивний
розвитку підприємства
напрям розвитку
на або придбана з урахуванням критеріїв
технологій
інноваційності та ефективності, та періодів
часу, доцільних для своєчасної відмови від
поточної технології з можливістю продажу
Блок
Блок технологічної діагностики
останньої як напрацьованої та відпрацьова
формування
зовнішнього середовища
ної технології (із застосуванням моделі тех
дерева цілей
нологічних розривів). Це потребує вивчен
ня та врахування фаз життєвого циклу тех
Розробка технологічної стратегії
Блок технологічної
нологій для збереження і підвищення якості
діагностики внутрішнього
продукції, максимізації прибутків, утриман
середовища підприємства
ня та підвищення рівня конкурентоспро
Вибір оптимальної технології
можності підприємства. Певним чином ви
Зворотний зв’язок
щезазначені завдання реалізації технологі
чної стратегії можуть бути досягнуті при за
стосуванні технологічного аудиту, який доз
КОНТРОЛЬ
воляє оцінювати наявні технологічні та інно
ваційні можливості компанії.
...
Наступні етапи загальної стратегії розвитку підприємства
Технологічна стратегія більше відпові
дає ознакам процесу, ніж кінцевому резуль
тату певної діяльності, а тому потребує по Рис. 2. Основні етапи розробки технологічної стратегії як частини загальної
стійного удосконалення відповідно адап
стратегії підприємства
тації внутрішнього середовища підприєм
нього. Також потребують розробки принципи організації
ства зовнішнім змінам, у тому числі — технологічним.
процесу інтеграції (та усунення можливих протиріч при цьо
му) технологічної стратегії із загальною стратегією підприє
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ДЛЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF THE TAX CODE FOR THE NATIONAL ECONOMY

Розглянуто сутність та охарактеризовано значення Податкового кодексу для національної економі@
ки України. Проведено аналіз податкових надходжень у посткризовий період. Відзначено переваги та
недоліки податкових новацій.
The essence and meaning of the tax code described in the national economy of Ukraine. The analysis of tax
revenues in the post@crisis period. The advantages and disadvantages of tax innovations.
Ключові слова: Податковий кодекс, податкові новації, принципи, оподаткування, податкова система,
податки, збори, недоліки, переваги.
Key words: Tax code, tax innovations, principles of taxation, tax system, taxes, duties, drawbacks, advantages.
ВСТУП
Податкова система України є однією з найбільш
складних і найменш ефективних не тільки серед країн
європейського регіону, але й у світовому масштабі. Це
регулярно підтверджують міжнародні рейтинги, дослі
дження вітчизняних економістів, а також оцінки інвес
торів, що працюють в Україні. Так, у рейтингу податко
вих систем Paying Taxes 2010, підготовленому Світовим
банком спільно з Price Wate rHouse Coopers, Україна по
сіла 181 місце із 183 досліджуваних. За даними дослід
ження, звичайне українське підприємство протягом
року робить 147 податкових платежів, що є найгіршим
показником у світі. Для порівняння: у Росії компанія
здійснює 11 платежів, у Польщі — 40, у Чехії — 12, у
Білорусі — 107, у Грузії — 18, у США — 10, у Франції —
7, у Китаї — 7 [7]. Тобто, реформування податкової си
стеми вкрай важливий та потрібний етап розвитку на
ціональної економіки.
МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає у розкритті значення
податкового кодексу для національної економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням та вдосконаленням положень Подат
кового кодексу України та його значення для вітчизня
ної економіки займалися Єфименко Т.І., Бадида М.П.,
Лучка А.В., Луніна І.О. Проблематика теорії та практи
ки функціонування податкової системи, вирішення про
блеми розробки та реалізації політики оподаткування
як важливого економічного важеля регулювання знай
шла своє відображення у працях Молдована О.О. Бара
банової В.В., Ільєнко Р.В., Варналія З.С., Вахновської
Н.А., Воробьйова Ю.М., Корнієнко Т.Н. Проте адапта
ція податкових нововведень в економіці держави потре
бують подальших досліджень.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прийняття Податкового кодексу ознаменовано по
чатком нової ери податкового законодавства України.
Проте, це тільки перші кроки у здійсненні податкової
реформи. Аналіз окремих норм і положень Податково
го кодексу та їх дослідження з метою удосконалення
набуло особливої актуальності і значимості, оскільки
саме цей документ регулює відносини стягнення по
датків і зборів, порядок їх адміністрування, права й обо
в'язки як платників, так і податківців, відповідальність
за порушення податкового законодавства.
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Удосконалення податкової політики держави заз
вичай пов'язується із розробкою та ухваленням Подат
кового кодексу. Розроблення податкового кодексу в
Україні почалося ще в середині 90х років ХХ століття.
У той час над створенням аналогічних документів пра
цювали уряди усіх країн СНД. Декільком із них розпо
чату роботу вдалося завершити ще в минулому сторіччі.
Так, Казахстан, де Податковий кодекс прийняли ще
1995 року, став лідером у цьому напрямі. На початку
2000 років країна почала роботу над новим варіантом
цього нормативного акту, який набрав чинності з 2009
року. Інші країни СНД просувалися цим шляхом не так
швидко, але теж результативно. Наприклад, у Киргизії
податковий кодекс прийняли у 1996 році, у Молдові —
у 1997 році. У Російській Федерації перша частина по
даткового кодексу почала діяти у 1999 році, а друга ча
стина набрала чинності у січні 2001 року. У Білорусі по
датковий кодекс діє з січня 2004 року. Тоді ж були прий
няті відповідні акти у Таджикистані та Грузії. У 2005 році
запровадив податковий кодекс Туркменістан, а через
два роки — Узбекистан [5].
Серед різних підходів до формування документа,
який би містив узагальнені положення стосовно прав
платників, слід згадати "Біль про права платників по
датків". Він розроблений і прийнятий у США, Канаді та
деяких інших країнах. Загалом 42 держави світу мають
законодавчі або нормативні акти, де формалізовано уза
гальнені права платників — податкові кодекси, акти за
конодавства, нормативні та адміністративні документи
— накази та інструкції [5].
Податковий кодекс України набрав чинності
01.01.2011. До прийняття цього документа діяли тисячі
нормативноправових актів, що регулювали відносини
у сфері оподаткування. Даний документ регулює відно
сини, що виникають у сфері справляння податків і
зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків
та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх ад
міністрування, платників податків та зборів, їх права та
обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повно
важення і обов'язки їх посадових осіб під час здійснен
ня податкового контролю, а також відповідальність за
порушення податкового законодавства [1].
Позитивним є суттєве зменшення кількості податків
та зборів, як загальнодержавних (з 29 до 18), так і місце
вих (з 14 до 5). Із вступом в дію Податкового кодексу
зазнав змін перелік загальнодержавних і місцевих по
датків і зборів, у порівнянні з раніше діючими нормами
Закону України "Про систему оподаткування" від
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Таблиця 1. Динаміка та структура податкових надходжень зведеного бюджету України, млн грн.

227 164, 8
93 752, 6

2008 р./
2007 р.%
140,9
135,5

208 073, 2
77 533, 3

2009 р./
2008 р. %
91,6
82,7

1 354, 6
5 948, 2

1 558, 4
9 291, 9

115,0
156,2

1 538, 4
11 230, 6

71 914, 4

107 036, 8

148,8

10 037, 6

12 302, 6

729, 9
2 820, 1

819, 9
3 222, 5

Найменування показника

2007 р.

2008 р.

Податкові надходження
Податки на доходи, податки
на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податки на власність
Збори та плата за спеціальне
використання природних
ресурсів
Внутрішні податки на товари
та послуги
Податки на міжнародну
торгівлю та зовнішні операції

161 264, 2
69 189, 3

Місцеві податки і збори
Інші податки та збори

234 447, 7
91 388, 3

2010 р./
2009 р. %
112,7
117,9

334 691, 9
115 321, 5

2011 р./
2010 р. %
142,8
126,2

98,7
120,9

1 905, 4
12 709, 5

123,9
113,2

673, 6
14 826, 4

35,4
116,7

107 682, 6

100,6

115 932, 9

107,7

164 012, 9

141,5

122,6

6 929, 3

56,3

9 071, 8

130,9

11 774, 1

129,8

112,3
114,3

808, 6
3 158, 9

98,6
98,0

819, 4
3 439, 7

101,3
108,9

2 504, 1
4 387, 9

305,6
127,6

2009 р.

2010 р.

2011 р.

25.06.1991 №1251XII. Оскільки податкова система заз не забезпечували значних надходжень до місцевих бюд
нала кардинальних змін, доцільно провести аналіз по жетів: збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів
даткових надходжень до зведеного бюджету України торгівлі та сфери послуг, збір за право використання
(табл. 1).
місцевої символіки, збір із власників собак, збір за
За даними таблиці 1 спостерігаємо зниження обсягів участь у бігах на іподромі, збір за виграш на бігах на
податкових надходжень у 2009 році, що пояснюється іподромі, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталіза
впливом фінансовоекономічно кризи на економіку дер торі на іподромі, збір за право проведення кіно і те
жави, проте її поступове відновлення простежується лезйомок, збір за видачу ордера на квартиру, збір за
вже у 2010 році, де темп росту податкових надходжень проведення місцевого аукціону, конкурсного розпро
склав 112%, а у 2011 році — 142%. Суттєвий вклад у до дажу і лотерей [6].
хідну частину бюджету України внесли такі групи по
Але цей факт не вплинув на загальний обсяг місце
датків: податки на доходи, податки на прибуток, подат вих податкових надходжень. Вже у 2011 році основним
ки на збільшення ринкової вартості (темп росту у 2010 джерелом місцевих податкових доходів стали збір за
році склав 117%, у 2011 році — 126%), що віднесено за провадження деяких видів підприємницької діяльності
рахунок темпу росту податку на прибуток підприємств (17%) та єдиний податок (79%). У структурі єдиного
(136%) та податку на доходи фізичних осіб (118%); податку у 3 рази переважають надходження від фізич
внутрішні податки на товари та послуги (темп росту у них осіб, що пояснюється складнощами переходу юри
2010 році склав 107%, у 2011 році — 141%), податки на дичних осіб на спрощену систему оподаткування.
міжнародну торгівлю та зовнішні операції (темп росту
Їх обмеження полягають у граничному обсязі до
у 2010 році склав 130%, у 2011 році — 129%), інші подат ходів (5 млн грн.) та найманих працівників (50 співробі
ки та збори (темп росту у 2010 році склав 108%, у 2011 тників), проте тільки розмір доходу впливає на розмір
році — 127%). Особливого значення у 2011 році набува податкової ставки. Тобто, негативним залишається те,
ють місцеві податки та збори, темп росту яких склав що змінюються як база оподаткування, так і самі став
305%, див. табл. 2, 3.
ки. Також відсутній механізм стимулювання у самому
Спрощення системи оподаткування для малого податку, що суперечить його призначенню, стимулюва
бізнесу призвело до перевищення планових показників, ти та розвивати малий бізнес. Саме це підкреслює те,
окрім збору за місця для паркування транспортних за що отримані високі результати надходжень за рахунок
собів, механізм адміністрування якого потребує пере податкових нововведень не кінцеві, є певні напрями
гляду.
вдосконалення механізму адміністрування та розвитку
У 2010 році у місцевих податках вагому частку зай саме стимулюючої функції єдиного податку.
мали ринковий збір (62%) та кому
Таблиця 2. Місцеві податки і збори за 2010 рік
нальний податок (18%).
Проте Податковим кодексом
Питома
Найменування показника
План
Факт
Виконання, %
було скасовано комунальний пода
вага,%
ток, витрати на адміністрування Місцеві податки і збори
841 735 019,41
819 448 795,94
97,3
100
якого були занадто суттєвими по Податок з реклами
55 300 479,99
55 678 135,70
100,6
6,79
рівняно із надходженнями до бюд
159 497 799,18
151 160 485,60
94,7
18,45
жетів, та який вже давно не засто Комунальний податок
совується в жодній країні СНД і є Збір за припаркування
46 667 123,94
41 088 804,09
88,0
5,01
елементом пострадянської системи автотранспорту
521 017 354,06
513 471 930,21
98,5
62,66
оподаткування; ринковий збір, Ринковий збір
справляння якого могло негативно Збір за видачу ордера на
114 333,50
123 882,42
108,3
0,02
вплинути на подальший розвиток квартиру
Курортний
збір
2
536
853,00
2
695
912,73
106,2
0,33
суб'єктів малого підприємництва в
умовах обмеження сфери застосу Збір за право використання 27 062 812,00
27 066 364,60
100,0
3,30
вання спрощеної системи оподат місцевої символіки
Збір
за
право
проведення
кування та скорочення переліку по
55 300,00
72 720,48
131,5
0,01
датків і зборів, які включаються до кіно- і телезйомок
за право проведення
складу єдиного податку; податок із Збір
місцевих аукціонів,
166 160,00
155 364,77
93,5
0,02
реклами, який було запроваджено конкурсного розпродажу і
ще на початковому етапі розвитку лотерей
вітчизняної системи оподаткування Збір за видачу дозволу на
і в сучасних економічних умовах розміщення об'єктів торгівлі 29 118 791,74
27 745 715,09
95,2
3,39
суперечив принципу рівності в опо та сфери послуг
198 012,00
189 480,25
95,6
0,02
даткуванні; інші місцеві податки, що Збір із власників собак
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Зміни в частині зменшення ставки подат
ку торкнулися й податку на додану вартість.
Виконання,
Питома
Так, стаття 193.1 Податкового кодексу вста
Найменування показника
План
Факт
%
вага,%
новлює ставку податку на додану вартість у
Місцеві податки і збори
2 333 865 427 2 504 119 458 107,2
100
розмірі 17% (з 01.01.2014, за податковими зо
Збір за місця для паркування
138 474 989
56 528 418
40,8
2,26
бов'язаннями із податку на додану вартість,
транспортних засобів
що виникли з 01.01.2011 до 31.12.2013 включ
Туристичний збір
24 608 296
27 749 129
112,7
1,11
но, ставка податку становить 20%). Нова
Збір за провадження деяких
376 499 202
431 935 420
114,7
17,25
цією є запровадження відповідно до
видів підприємницької
ст.200.18 Податкового Кодексу автоматич
діяльності
Єдиний податок
1 794 282 939 1 987 906 491 110,7
79,39
ного відшкодування податку на додану
вартість. Суми податку, не відшкодовані
платникам протягом визначеного строку згідно
Таблиця 4. Структура податкових надходжень України, %
зі ст.200.23 Кодексу, вважаються заборговані
стю бюджету з відшкодування податку на до
Найменування показника
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
дану вартість. На суму такої заборгованості на
Податок на прибуток підприємств
21,3
21,1
15,9
17,2
16,5
раховується пеня на рівні 120% облікової став
Податок з доходів фізичних осіб
21,6
20,2
21,4
21,8
18,0
ки НБУ, встановленої на момент виникнення
Податок на додану вартість
36,8
40,5
40,7
36,8
38,9
пені, протягом строку її дії, включаючи день по
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Податкові надходження
гашення. Платникам податку на додану вартість
Важливим моментом із прийняттям Податкового встановлено місячний податковий період. Платники ма
кодексу є зміни у одному з головних податків — подат ють право на застосування нульової ставки податку, на
ку на прибуток, які стосуються не лише ставки подат прибуток на період з 01.01.2011 до 01.01.2016 можуть виб
ку, а й порядку його адміністрування. В останні роки рати квартальний податковий період.
ефективність механізму адміністрування податку на
Положення Податкового кодексу щодо ставки подат
прибуток різко знизилася. Для платників ключовою ку з доходів фізичних осіб знову відновлюють прогресивну
проблемою стали надмірні витрати на ведення обліку та шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. Так, відповід
підготовку звітності. За даними Світового банку та но до ст.167.1 Кодексу, ставка податку становить 15% бази
МФК, вони становлять 280 людиногодин, що в кілька оподаткування, а у разі, якщо база оподаткування в кален
разів більше, ніж у країнах ЄС. У грошовому вираженні дарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімаль
витрати корпоративного сектора на адміністрування да ної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
ного податку в Україні перевищують 1 мільярд гривень звітного податкового року, до суми такого перевищення за
[8]. Це, головним чином, пояснюється значними стосовується ставка 17%. З метою вивільнення часу плат
відмінностями бухгалтерського та податкового обліків, ників податків, спрощення процедури подання звітності у
та як наслідок, необхідністю ведення обох видів обліку податкові органи, зменшення паперового документообігу
одночасно. Постійні зміни в частині включення окремих та спілкування з представниками фіскальних органів конт
витрат до складу валових, а також методів визначення ролю, платники податків, що належать до великих та се
окремих статей доходів та витрат стали призводити до редніх підприємств відповідно до ст. 49.4 Податкового ко
того, що більшість підприємств, використовуючи про дексу, подаватимуть податкові декларації до органу дер
галини у законодавстві, навчилася легально мінімізува жавної податкової служби в електронній формі.
ти нарахування податку на прибуток майже до нуля;
Розглянемо, яким чином вплинули зміни на динаміку
створилася низка схем, застосування яких дозволяло надходжень та їх структуру за провідними податками (табл.
штучно звузити базу оподаткування [8].
4; 5). Так, протягом досліджуваного періоду основна част
Проте слід відзначити позитивні моменти з прийнят ка надходжень складалася за рахунок податку на додатну
тям Податкового кодексу в частині підвищення ефектив вартість (36—40%). Майже порівну розподілилися частки
ності фіскальної функції податку на прибуток, а саме:
доходів від податку на прибуток та з доходів фізичних осіб.
— знижено ставку податку на прибуток (з 01.04.2011 Темпи росту загального обсягу податкових надходжень за
по 31.12.2011 — до 23%, з 01.01.2012 по 31.12.2012 — до 2011 рік (142%) досягають показників 2008 року (140%), що
21%; з 01.01.2013 по 31.12.2013 — до 19%; з 01.01.2014 є результатом поступового відновлення економіки від впли
ставка податку складатиме 16%). Таким чином, внаслі ву наслідків фінансовоекономічної кризи.
док зменшення ставки податку до 16% Україна матиме
Найнижчий показник темпів росту податкових над
одну з найнижчих номінальних ставок. У ЄС найнижчі ходжень спостерігається у 2009 році, що обумовлено
ставки застосовуються переважно у країнах Централь кризою неплатежів та спадом економіки. Це підтверд
ноСхідної Європи як наслідок конкуренції — змаган жують найнижчі серед розглянутих груп податків по
ня країн за залучення капіталу через формування мак казники темпів росту податку на прибуток, які у 2009
симального сприятливого податкового режиму. Наве році становили всього 69%. За податком з доходів фізич
демо ставки податку на прибуток у деяких країнах ЄС них осіб ми спостерігаємо суттєво нижчі темпи зростан
[9]: Болгарія — 10%; Чехія, Польща, Словаччина — 19%; ня за 2011 порівняно з 2008 роком. Саме за цим напря
Румунія — 16%; Кіпр — 10%; Латвія, Литва — 15%; Ес мом необхідно активізувати стимулюючу функцію опо
тонія — 21%; Угорщина — 20,6%;
даткування, інакше період відновлення для даної групи
— методологічні засади визначення об'єкта оподат суб'єктів оподаткування затримається на декілька років.
кування податком на прибуток наближено до бухгал
Заохоченню підприємницької активності також
терського обліку, у тому числі використання даних бух сприятиме й низка локальних нововведень [2]: спрощен
галтерського обліку, скоригованих на тимчасові подат ня процедури адміністративного оскарження рішень
кові різниці; визнання та класифікація доходів і витрат податкової служби; заборона на вилучення контролю
за принципом "нарахування та відповідності доходів та ючими органами оригіналів первинних документів; ско
витрат", прийнятим у бухгалтерському обліку, тобто, рочення кількості контролюючих органів і зменшення
незалежно від дати надходження або сплати грошових тривалості податкових перевірок.
коштів, з урахуванням певних обмежень;
У підсумку можна відзначити позитивну динаміку
— удосконалено амортизаційну політику, зокрема податкових надходжень, проте про її ефективність го
розширено класифікацію основних засобів у податко ворити можна тільки у контексті соціальноекономіч
вому обліку, збільшено групи основних фондів з 4 до 16 ного зростання держави та її регіонів.
та установлено мінімально допустимі строки корисно
Розуміючи новизну, складність та всеосяжність Подат
го їх використання, які значно менші раніше діючих.
кового кодексу, відповідно до п. 7 підрозділу 10 Прикінце
Таблиця 3. Місцеві податки і збори за 2011 рік

34

Економiка та держава № 4/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 5. Динаміка податкових надходжень України, млн грн.

47856,8

Темп
росту,%
139,1

34782,1

45895,8

59382,8
161264,2

92082,6
227164,8

Найменування показника

2007 р.

2008 р.

Податок на прибуток
підприємств
Податок з доходів
фізичних осіб
Податок на додану вартість
Податкові надходження

34407,2

33048,0

Темп
росту,%
69,1

132,0

44485,3

155,1
140,9

84596,7
208073,2

2009 р.

вих положень Податкового кодексу, штрафні санкції за
порушення податкового законодавства за період із
01.01.2011 р. по 30.06.2011 р. застосовувались у розмірі не
більше 1 гривні за кожне порушення, а штрафні санкції до
платників єдиного податку за порушення у 2012 році по
рядку обчислення, правильності заповнення податкових
декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум
єдиного податку платниками взагалі не застосовуються.
Для роз'яснення норм Податкового кодексу та прак
тики його застосування у кожному органі державної по
даткової служби створено постійно діючі консультаційні
центри. Також податковими органами створені консуль
таційні центри в обласних державних адміністраціях, в
інших державних органах, на ринках. На сьогодні працює
всього 700 таких консультаційних центрів [4].
Позитивними наслідками податкової реформи для Ук
раїни з прийняттям Податкового кодексу будуть форму
вання сприятливого фіскального простору та збільшення
обсягу коштів, мобілізованих до публічних фондів, пере
дусім за рахунок зменшення обсягу ухиляння від сплати
податків, мінімізації оподаткування, активізації роботи з
податковою заборгованістю. Проте, як показують дослід
ження, півтора року існування Податкового кодексу зас
відчили, що не за всіма напрямами вдалося в повній мірі до
сягти поставленої мети із впровадження нововведень.
Так, Кодекс було прийнято на старій законодавчій
базі з її недоліками, що підтверджується чисельними
поправками. Так, за час існування Кодексу вже було
прийнято 27 законодавчих актів щодо внесення змін до
основного документа.
Більшість змін було внесено із порушенням принци
пу стабільності [10], що в тому числі ускладнює суб'єктам
господарювання фінансове планування їх господарської
діяльності у перспективі та змушує швидко вносити ко
рективи до фінансових планів. Активізація стимулюючої
функції оподаткування залишається на малоефективно
му рівні, а принципи Податкового кодексу лише частко
во стимулюють суб'єкти господарювання.
Окрім цього, одночасне зниження до кінцевих зна
чень ставок податку на прибуток підприємств та ПДВ
призведе до значного падіння доходів державного бюд
жету (на 2,8 % від ВВП або майже 10 % його загальних
доходів). Проте, компенсаційні джерела, які дозволили
б покрити втрату доходів у Податковому кодексі, не виз
начені. Також не визначено, за рахунок стримування
яких статей видатків бюджету буде компенсуватися зву
ження дохідної бази від зменшення ставок податків.
Сумнівним також, з точки зору доцільності та ефектив
ності, є положення стосовно зниження ставки ПДВ.
Даний податок є одним із непрямих податків, тому фак
тичним суб'єктом оподаткування є кінцевий споживач,
а не підприємство, що його сплачує. Таким чином, зни
ження ставки ПДВ до 17% в умовах гострого дефіциту
ресурсів не є оптимальним із точки зору економічної
ефективності. А отже, необхідно зосередитися на зни
женні імпліцитної ставки податку на прибуток і лише
за наявності ресурсів переходити до зниження ставки
ПДВ, але в довгостроковій перспективі [11].

40359,1

Темп
росту,%
122,1

55097,0

Темп
росту,%
136,5

96,9

51029,3

114,7

60224,5

118,0

91,9
91,6

86315,9
234447,7

102,0
112,7

130093,8
334691,9

150,7
142,8

2010 р.

2011 р.

гативними проявами. Проте зазначимо, що якщо век
тор податкових реформ буде скориговано на забезпе
чення соціальноекономічного розвитку держави, то
будьякі зміни ставок або бази оподаткування не ста
нуть причинами тінізації економіки та зниження ефек
тивності фіскальної функції держави. Необхідність
удосконалення податкової системи в контексті її гар
монізації та адаптації до вимог європейського законо
давства є важливим і першочерговим завданням для на
ціональної економіки, оскільки саме цей аспект бюджет
ної політики стає на перешкоді вільного інвестування у
економіку країни. Саме Податковий кодекс має стати
символом діючої та ефективної системи оподаткуван
ня в Україні і, як наслідок, соціальноекономічного ро
сту країни загалом.
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НАУКОВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

SCIENTIFIC PARADIGMS OF MODERN REGIONAL DEVELOPMENT

У статті розглядаються проблеми комплексного регіонального розвитку. Обгрунтовується необхідність
концептуалізації об'єктної моделі регіонального розвитку. Узагальнюються наявні парадигми регіональ@
ного розвитку. Обгрунтовується сучасна методологія регіонального економічного розвитку, яка визна@
чає пріоритетні завдання розвитку теорії та практики державної регіональної політики в Україні.
The problems of complex regional development are examined in the article. The necessity of kontseptualizatsii
of objective model of regional development is grounded. The present paradigms of modern regional development
are summarized. Modern methodology of regional economic development, which determines foreground jobs
development of theory and practice of public regional policy in Ukraine, is grounded.
Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, модель, концепція, парадигма, теорія.
Key words: region, regional development, model, conception, paradigm, theory.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками, особливо на межі ХХ і ХХІ
століть, почали посилюватися процеси регіоналізації. У
даному випадку йдеться про появу тенденцій в суспіль
них стосунках у масштабах окремої держави, спрямо
ваних на вирішення економічних, соціальних і екологі
чних проблем під кутом зору інтересів того або іншого
територіального співтовариства. Причому, ці тенденції
властиві практично всім країнам, і в першу чергу, тим,
які складають основу Європейського Союзу, а також,
що стали незалежними, на постсоціалістичному про
сторі. Такі тенденції світового розвитку в умовах гло
балізації і регіоналізації зумовлюють зміни ролі регіонів
у світовій економіці. Перехід на ринкові умови госпо
дарювання зумовив суттєві зміни сучасного інструмен
тарію та механізму регіонального розвитку. Важливи
ми передумовами сучасного розвитку регіонів є вибір
базових напрямів регіонального розвитку: просторово
го, структурного та комплексного. Вибір можливого на
пряму регіонального розвитку залежить від тієї ситу
ації, яка складається у межах певної території. Реальні
і гіпотетичні перспективи регіонального або територі
ального розвитку будьякої країни стають сприятливим
живильним середовищем для продукування різних гіпо
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тез відносно можливих доріг, механізмів і способів їх
досягнення. Оцінка та теоретичний огляд наявного те
оретичного та практичного досвіду регіонального роз
витку дозволяє сформувати та узагальнити наукові па
радигми регулювання економічного розвитку регіону.
Концепція парадигми регіонального розвитку дозволить
виявити вірні методи та шляхи удосконалення регіональ
ної економіки та перехід на більш високу стадію роз
витку. У даному випадку вивчення регіональних теоре
тичних практик представляє актуальне теоретичне і
практичне завдання.
ОГЛЯД ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вирішення питань, пов'язаних із формуванням та
узагальненням сучасних парадигм регіонального роз
витку, перебуває у центрі уваги вітчизняних і зарубіж
них вченихрегіоналістів, зокрема Мочерного С.В. [2],
Дубнова О.П. [3], Крайнова О.В. [3], Арженовського І.В.
[4], Маслова Д.Г. [6], Іванова П.М. [7], ДаниловДани
льян В.І. [8], Гуриєва Л.С. [9], Клейнера Г.Б. [10], Смир
нова В.В. [11], Василенко В.Н. [13], Долішнього М.І. [15]
та ін., що досліджували теоретикометодологічні осно
ви регіонального розвитку.
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особливості. З одного боку, це конфлікт
носітьова парадигма, яка дозволяє сис
темно підходити до осмислення суті влас
не регіону як суб'єкту стосунків, з іншого
— це парадигма стійкого розвитку, що
розглядає регіон як цілісність економіч
ЗНАННЯ
них, соціальних і екологічних елементів, і
з третього — це парадигма ефективного
соціальноекономічного розвитку регі
онів (рис. 1).
Конфліктносітьова парадигма [3, с.
ТЕОРІЯ
124—126; 4] успадковує, асимілює, розви
КонфліктноПарадигма
ває і застосовує для аналізу ситуацій, ви
ПАРАДИГМИ
сітьова
стійкого
рішення проблем, побудови сценаріїв, ух
регіонального
парадигма
регіонального
валення стратегічних рішень відносно ди
розвитку
регіонального
розвитку
наміки геостратегічних просторів світу в
розвитку
цілому, окремих країн і регіонів категорії,
КОНЦЕПЦІЇ
схеми, зразки, способи і прийоми аналізу
регіонального
таких концепцій, як:
розвитку
— полюсів зростання (Ф. Перру,
МОДЕЛІ
В. Алонсо), яка орієнтує регіони на актив
регіонального
ний саморозвиток за допомогою стимулю
розвитку
вання і ущільнення міжгалузевих зв'язків
на основі інфраструктурних проектів (60
ПІДХОДИ
ті роки). Суть даної теорії полягає в тому,
регіонального
що по аналогії з людським організмом,
розвитку
коли в нім існують хворі органи або ділян
ПРАКТИКА
ки тіла (больові крапки), які визначають
спільний достаток, так і в економіці регі
Рис. 1. Формування сучасної наукової парадигми регіонального розвитку онів присутні окремі види економічної
діяльності, підприємства, дією на які мож
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
на значно вплинути на розвиток інших елементів. У цьо
Основна мета статті — визначити методологічну му випадку виділення в регіонах полюсів зростання і про
базу економічного регулювання регіонального розвит пульсивних галузей сприяє створенню "поштовху" для
ку, на основі формування сучасної наукової парадигми розвитку економічних процесів: збільшення зайнятості тру
регіонального розвитку. Відповідно до поставленої мети дових ресурсів, функціонування взаємозв'язаних галузей;
необхідне вирішення наступних завдань: визначити ме
— світосистемноекономічна просторовочасова
тодологічну базу економічного регулювання регіональ концепція розвитку глобального капіталізму (І. Валлер
ного розвитку, обгрунтувати взаємозв'язок теорії та стайн, Ф. Бродель), згідно з яким політичні і економічні
практики економічного регулювання регіонального роз імперії ("світімперії" і "світекономіки" з мегаполісом
витку, розвинути теоретичні підходи до визначення су в центрі) протягом останніх 500 років накопичили досвід
часних наукових парадигм економічного регулювання інтенсивної експлуатації своїх периферійних регіонів
регіонального розвитку. Для можливого наукового уза колоній і усвідомили їх негативні наслідки. Периферійні
гальнення отриманих знань відносно наукової парадиг регіониколонії або виснажувалися мегаполісом і ста
матіки територіального розвитку та встановлення ос вали депресивними, або набували політичної і економі
новних методологічних основ регіонального розвитку чної незалежності (70ті роки);
у статті наводиться систематизація системних поглядів
— концепція світсистемногеополітичних змін
на побудову концепції регіонального розвитку.
просторової влади держав (Р. Коллінз, Дж. Модальсь
ки, Т. Ськочпол, Дж. АбуЛуход і ін.), використовуючи
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ
які Р. Коллінз в 1980 р. передбачив колапс Радянського
Під науковою парадигмою розуміється "вихідна Союзу (80—90 років);
концептуальна схема, модель постановки проблем і їх
— регіониквазікорпорації (П. Айкан, С. Буасье,
рішення, методів дослідження, пануючих в науці" [1, с. Ф. Кук, С. Кветковський, А. Кзілінський і ін.), які нада
604]. Стосовно предмета даного дослідження в даний час ють регіону економічну суб'єктність, подібно до транс
в регіоналістиці налічується чимала кількість наукових національної корпорації. Ця концепція витісняє в умо
парадигм, у рамках яких інтерпретуються проблеми ре вах посилювання глобальної конкуренції класичну те
гіонального і територіального розвитку. Будьяка нау орію регіонального розвитку (що розглядає регіон як
кова парадигма включає основоположні передумови, квазідержаву), орієнтовану на зменшення територіаль
методи дослідження, а також способи вирішення вияв них відмінностей відповідно до теорії Дж. М. Кейнса про
лених проблем. За своєю суттю наукова парадигма по побудову держави загального добробуту (80ті роки);
значає "науковий метод дослідження (в органічній
— еволюційна економічна концепція (Р. Нельсон, С.
єдності комплексу методологічних принципів, законів, Уїнтер, В.Л. Макаров, В.І. Маєвський, В.В. Полків і ін.),
засобів тощо) та отриману на їх основі цілісну теорію народжена безкомпромісною глобальною конкуренцією
(тобто сукупність знань, поглядів, ідей тощо), які спов останніх десятиліть. Дана концепція постулює граничну
ідують члени наукового співтовариства з притаманни жорсткість конфліктів глобальної ринкової конкуренції
ми їм світоглядними цінностями, ідеалами і переконан з приводу ресурсів і ринків збуту і в цьому зводиться до
нями упродовж певного часу" [2, с. 368]. Тому наукова переконань Т. Мальтуса, основоположника економічно
парадигма, в тому числі й економічна, в даний час може го мальтузіанства, а по агресивності суб'єктів економіч
бути представлена як цілісна система, теоретичним ної еволюції — до концепції І. Шумпетера [5] про непри
віддзеркаленням якої виступає сукупність економічних миренну боротьбу технологоорганізованих новаторів і
законів і категорій, отриманих на основі використання консерваторів (середина 90х років);
методів пізнання і, в першу чергу, діалектики.
— концепція глобальних містрегіонів (Дж. Фрідман,
Відносно сучасного регіонального розвитку в даний Р. Вольф, С. Cассен, А. Дж. Скотт і ін.), що обгрунтовує
час склалася досить струнка система поглядів на його лідируючу роль 300 світових мегаполісирегіонів (із чи
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сельністю населення від 1 млн до 10 млн осіб) в глобал
ізації світової економіки (80ті — кінець 90х років).
Зрештою конфліктносітьова парадигма дозволяє
дослідникам використовувати сучасний інструментарій,
направлений на здійснення оцінки і аналізу комплексу
взаємозв'язаних проблем динаміки і розвитку будьяко
го економічного простору і способів їх рішення в умо
вах регіональної конкуренції.
Відштовхуючись від розуміння сучасних парадигм
регіону, почався пошук досконаліших парадигм його
розвитку, серед яких найширше використовуваною ви
ступає парадигма стійкого розвитку [6; 7; 8]. Спочатку
постановка завдання можливого переходу до стійкого
розвитку як окремих держав, так і окремих регіонів по
в'язана з доповіддю "Наше спільне майбутнє", підготов
леною в 1987 р. Всесвітньою комісією з довкілля і роз
витку. У цій доповіді було відмічено, що основними умо
вами, які зумовили необхідність постановки проблеми
стійкого розвитку, стали: ресурсопоглинаюча економі
ка; поступове ослаблення механізмів самовідновлення
якості довкілля в результаті перевищення темпів вико
ристання природних ресурсів; неконтрольоване зрос
тання нерозчинних відходів; надмірний вжиток в еко
номічно розвинених країнах на тлі зростання бідності в
більшості країн "третього світу"; стрімке збільшення
чисельності населення [9, с. 46—47].
Власне таке трактування парадигми стійкого роз
витку (стійкий розвиток характеризується систематич
ним приростом результату не нижче за допустимий
мінімум і не вище за об'єктивно детермінований макси
мум) дозволяє сформулювати спільні положення стра
тегії стійкого розвитку регіону: стійкий розвиток, швид
ше, пов'язаний з поступальним прогресом на вищих ета
пах регіонального розвитку, ніж із подоланням соціаль
ноекономічної депресії регіональної системи; підви
щення стійкості територіальної системи означає підви
щення міри активного подолання нею несприятливих, у
тому числі випадкових, варіацій чинників зовнішнього
середовища; вищою формою стійкої організації регіо
нальної системи є така, при якій система здатна стійко
розвиватися, саморегулюватися, самокеруватися, само
удосконалюватися, максимально використовуючи
внутрішні і зовнішні ресурси [9, с. 50—51].
У міру появи розуміння того, що в парадигмі стійко
го розвитку відсутні основоположні моменти, що вра
ховують характер суспільного виробництва, особливо
в умовах глобалізації світової економіки, з'явилася не
обхідність розширення ареалу пошуку прийнятніших
для цих умов нових парадигм регіонального розвитку
[10]. Підсумком таких пошуків стала поява парадигми
ефективного соціальноекономічного розвитку [11].
Сучасна парадигма ефективного соціальноеконом
ічного розвитку регіону виходить із того, що суспільні
стосунки мають бути орієнтовані на ефективну органі
зацію сукупності процесів і дій, які ведуть до освіти і вдос
коналення взаємовигідних ендогенних і екзогенних рег
іональних зв'язків, взаємозв'язків між елементами інфра
структури регіону, а також їх внутрішній впорядкова
ності. Процес організації соціальноекономічного роз
витку регіону спочатку повинен проводитися з врахуван
ням структурнофункціонального підходу до адміністра
тивнотериторіальної освіти, що передбачає системати
зацію процесу інтеграції територіальних господарюючих
суб'єктів на основі розвитку структурних складових
найбільш ваговитих функціональних взаємозв'язків [11,
с. 55—56]. Такі дії передбачають істотне розширення ар
сеналу економічного регулювання розвитку регіонів і, в
першу чергу, за рахунок вживання методів стратегічно
го планування, прогнозування, організації, стимулюван
ня, координації і контролю, що дозволяють оптимально
впливати на напрям розвитку — на забезпечення необ
хідної траєкторії зміни основних показників. При цьому
під траєкторією розвитку регіону повинна розумітися
послідовність рішень, що приймаються, які розглядають
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ся як деякі крапки в безлічі його соціальноекономічних
достатків [11, с. 59—60].
ВИСНОВКИ
Таким чином, парадигматіка виступає складнішою
конструкцією в порівнянні з концептуалізацією. Напов
нюваність парадигм побудована по зразку експеримен
тальних і природних наук, які в своєму розвитку просу
нулися значно далі за науки суспільні. Тим самим дося
гається певна об'єктивна основа, яка в науковому відно
шенні забезпечує необхідну точність і аргументованість,
які характерні для природних і експериментальних наук,
щоб положення, що висуваються, в суспільних науках
володіли тією ж аргументованістю, що і в точних. Кон
цепції сучасного економічного регіонального розвитку
дозволяють розглядати можливості вирішення регіо
нальних проблем з точки зору наявності існуючих до
сягнень нормативних і позитивних складових.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
FORMATION ANALYSIS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF SMALL ENTERPRISES

З'ясовано сутність економічного потенціалу малих підприємств. Проведено аналіз особливостей фор@
мування економічного потенціалу малих підприємств та визначено основні чинники, які обумовлюють
розвиток його елементiв та впливaють нa збaлaнсовaнiсть і ефективнiсть використання.
In the article the economic potential concept of small enterprisers is found out. The formation features of the
economic potential of small enterprises are analyzed. The main factors that determine the development of its
elements and affect balance and efficiency usage are described in the article.

Ключові слова: економічний потенціал малих підприємств, формування економічного потенціалу, види
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування ринкової системи господарювання в Ук
раїні пов'язане з активізацією підприємницької діяльності
в усіх сферах економіки. Одним із перспективних напрямів
створення конкурентного середовища є розвиток малих
підприємств, які є важливим елементом ринкової економі
ки. Водночас в Україні процес становлення малих під
приємств проходить досить складно: з одного боку, значна
частка серед них є збитковими, маючи низький рівень рен
табельності, а з іншого — спостерігається більш активне
вкладення інвестицій, ніж в цілому по економіці, і збільшен
ня їх кількості у сфері матеріального виробництва. Це зу
мовлює необхiднiсть визнaчення фaкторiв розвитку мaлого
пiдприємництвa i обгрунтувaння мехaнiзмiв формувaння
його економiчного потенцiaлу, що сприяє збaлaнсовaному
функцiонувaнню суб'єктiв мaлого бiзнесу тa змiцненню їх
конкурентних позицiй нa ринку.
Вaжливiсть дослiдження теоретичних зaсaд i прaк
тичного досвiду формування економiчного потенцiaлу
мaлих пiдприємств спонукається розвитком сучaсної
пaрaдигми мaлого пiдприємництвa, яке вiдбувaється в
процесi поглиблення суспiльного подiлу прaцi тa
субординaцiї взaємозв'язкiв мiж рiзними формaми пiд
приємницької дiяльностi, визнaчaючи способи і результати
реaлiзaцiї їх економiчних iнтересiв.
Прaктичне знaчення вдосконaлення системи упрaвлiння
економiчним потенцiaлом мaлих пiдприємств полягaє у
визнaченi основних рушiйних сил розвитку тa мехaнiзму
створення стрaтегiчних i оперaтивнотaктичних перевaг
суб'єктiв мaлого пiдприємництвa у нестaбiльному ринково
му середовищi. Виявлення позитивних i негaтивних нaслiдкiв
функцiонувaння мaлого бiзнесу є вaжливою умовою ефек
тивного розвитку економіки Укрaїни. У зв'язку з цим стає
актуальним пошук ефективних механізмів формування еко
номічного потенціалу малих підприємств, що має здійсню
ватись на підставі його подальшого аналізу й оцінки.

дам до оцінки й аналізу фінансових можливостей його ви
користання присвячено праці Л. Воротiної, Т. Говорушко,
І. Дмитрука, O. Добикiнa, М. Долiшнього, I. Должaнського,
П. Iгнaтовського, Н. Крaснок ут сько ї, П. Кру шa, Є.
Лaпiнa, Г. Мерзликіної, О. Олексюкa, В. Пaрсякa, Ю.
Пасічника, I. Рєпiної, I. Сaвченко, О. Федонiної, В.
Хомяковa, В. Швида, В. Щелкуновa тa iн. При цьому об
грунтовано та детально описано поняття "економічний по
тенціал малих підприємств", визначено фактори впливу на
його формування та розвиток, визначено перешкоди, які ви
никають під час функціонування малих підприємств. Разом
із тим комплексний аналіз проблеми формування економі
чного потенціалу малих підприємств та узагальнення всіх
результатів залишається малодослідженим аспектом дано
го питання.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз та пошук ефективних механізмів формування
економічного потенціалу малих підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економiчний потенцiaл являє собою здaтнiсть
господaрської системи освоювaти, переробляти нaродне
бaгaтство для зaдоволення суспiльних потреб. Однaк це
визнaчення не повнiстю розкривaє потенцiйнi можливостi
системи тa окремих видiв ресурсiв, a дaє тiльки кiлькiсну
хaрaктеристику економiчного розвитку. Тому необхiдно
хaрaктеризувaти систему не лише обсягом вироблених
мaтерiaльних блaг тa послуг, a й приховaними можливостя
ми нaкопичених мaтерiaльних, трудових тa iнших ресурсiв
для досягнення постaвлених цiлей.
Покaзник обсягу вироблених мaтерiaльних блaг дaє
кiлькiсну хaрaктеристику фaктично досягнутого рiвня роз
витку економiчного потенцiaлу. Проте економiчний
потенцiaл хaрaктеризується не тiльки здaтнiстю гaлузей
економiки, aле й резервaми виробництвa як можливостя
ми, що визнaчaють їх потенцiйний рiвень.
Економiчний потенцiaл розглядaвся як сукупнiсть
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Проблемам обгрунтування теоретичного змісту та фор нaявних ресурсiв. Тaк, зa Iгнaтовським П.A., економiчний
мування економічного потенціалу малих підприємств, підхо потенцiaл — це сучaснi системи мaшин тa iншi знaряддя
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— кaтегорiя "економiчний по
тенцiaл мaлого пiдприємствa" вiдоб
рaжaє цiлi пiдприємствa. У цьому
Зa нaлежнiсть до
розумiннi вiн спiввiдноситься як з
сфери суспiльного
реaльними можливостями пiдприєм
Невиробничий
виробництвa
ствa, тaк i з перспективними, тобто з
потенцiaл
тими, що виникaють aбо послaблюються
з чaсом.
Теоретичною основою розкриття
Потенцiaл у нaтурaльнозмiсту економiчного потенцiaлу мaлого
речовiй формi
пiдприємствa, у нaшому дослiдженнi
виступaє системa взaємозв'язкiв цiєї
Зa змiстом
кaтегорiї з iншими, зокремa потребaми
Потенцiaл у
тa економiчними iнтересaми пiдпри
вaртiснiй формi
ємствa.
Економiчний потенцiaл може
розглядaтися як використaння мaте
рiaлiзовaної прaцi в конкретних зaсобaх
Нормaтивний
виробництвa, з одного боку, i як суб'єк
потенцiaл
тивнa здaтнiсть персонaлу пiдприємствa
його використовувaти — з iншого боку.
Внaслiдок чого отримaний результaт
Зa рiвнем
Реaльний
зaсвiдчує змiстовнiсть об'єктивносу
досягнення
потенцiaл
б'єктивного процесу зaдоволення еко
номiчних потреб суб'єктiв госпо
дaрювaння, з бiльш високими хaрaкте
Стрaтегiчний
ристикaми, нiж у почaтковому aбо
потенцiaл
бaзовому перiодi.
Кiнцевi результaти, що вiдоб
рaжaють зростaння потреб утворюють
Трудовий
основу для нового циклу їх зaдоволення
зaвдяки процесу суспiльного вiдтво
потенцiaл
рення. При цьому вони виступaють
внутрiшньою рушiйною силою соцiaль
Зa ресурсною
Потенцiaл
ноекономiчного прогресу i є основою
структурою
основних зaсобiв
розробки i реaлiзaцiї прогрaм ефектив
ного розвитку конкретних суб'єктiв
господaрювaння.
Потенцiaл
Бiльш детaльному розумiнню
економiчного потенцiaлу сприяє з'я
мaтерiaльних ресурсiв
сувaння питaння стосовно його клa
Рис. 1. Види економiчного потенцiaлу мaлих пiдприємств зa рiзними ознaкaми сифiкaцiї, в контекстi вдосконaлення
системи упрaвлiння потенцiaлом мaлих
[3, с.10]
пiдприємств.
Цiннiсть клaсифiкaцiї полягaє в тому, що вонa дaє
прaцi, весь нaуковий i виробничий aрсенaл, зaпaси сирови
ни тa енергiї, трудовi ресурси, нaбутий досвiд [1, с. 17—18]. можливiсть контролювaти тa aнaлiзувaти економiчний
Iснувaння рiзних нaпрямiв щодо визнaчення кaтегорiї потенцiaл зa рiзними видaми в межaх iснуючої пiдпри
"економiчний потенцiaл" вiдобрaжaють рiзнi погляди в ємницької оргaнiзaцiйнопрaвової структури. Нaявнiсть
розумiннi головного, вихiдного моменту його сутностi. тaкої структури в свою чергу дозволяє вiдслiдковувaти
Рaзом з тим вaрто вiдмiтити про прихильнiсть того чи iншого динaмiку тa тенденцiї рiзних видiв економiчного потенцiaлу.
Вaжливою умовою вiрного розумiння i вирiшення про
дослiдникa тiльки до одного iз розглянутих пiдходiв.
Aнaлiз нaукової лiтерaтури свiдчить про те, що блем формування й ефективного використaння еко
кaтегорiя "економiчний потенцiaл мaлого пiдприємствa", номiчного потенцiaлу мaлих пiдприємств є узaгaльнення
з'явившись в економiчнiй лiтерaтурi мaйже вiдрaзу ж нaбулa комплексного тa диференцiйного пiдходiв дослiдження
полiсемaнтичного знaчення. У зв'язку з цим серед вчених змiсту i структури економiчного потенцiaлу мaлого
пiдприємствa. Розглянемо декiлькa рiзних клaсифiкaцiй
дотепер iснують розбiжностi в її трaктувaннi.
Концепцiя економiчного потенцiaлу мaлого пiд економiчного потенцiaлу мaлих пiдприємств зa рiзними
ознaкaми, що предстaвленi у фaховiй лiтерaтурi.
приємствa мaє нaступнi ознaки [2, с. 176]:
— "економiчний потенцiaл мaлого пiдприємствa" — це
Нa рис. 1 предстaвлено види економiчного потенцiaлу
кaтегорiя, якa хaрaктеризує сукупнi можливостi пiд мaлих пiдприємств зa рiзними ознaкaми.
приємствa, що можуть бути реaлiзовaнi тiльки при нaявностi
Розглянемо предстaвленi види економiчного потенцiaлу
ресурсiв. Тaким чином, економiчний потенцiaл хaрaк мaлих пiдприємств.
теризується певним нaбором ресурсiв, якi повиннi бути
Виробничий потенцiaл — можливостi пiдприємствa щодо
зaлученi у виробництво чи пiдготовленi до використaння в зaлучення тa використaння фaкторiв виробництвa aбо випус
господaрськiй системi;
ку мaксимaльно можливого обсягу продукцiї чи послуг.
— економiчний потенцiaл вaрто тaкож розглядaти як
Невиробничий потенцiaл — можливостi пiдприємствa
систему функцiонaльних вiдносин, що склaлися мiж використовувaти сукупнi природнi бaгaтствa (земля, воднi
елементaми реaльного i потенцiйно можливого рiвня роз ресурси, кориснi копaлини тa iн.) у господaрськiй дiяльностi.
витку мaлих пiдприємств;
Потенцiaл у нaтурaльноречовiй формi — нaявнi тa
— економiчнi покaзники оцiнки економiчного сховaнi можливостi пiдприємствa, якi формують технiко
потенцiaлу мaлих пiдприємств повиннi вiдобрaжaти технологiчний бaзис виробничої потужностi пiдприємствa.
можливостi мaлих пiдприємств вiдповiдaти вимогaм конк
Потенцiaл у вaртiснiй формi — обсяг влaсних, позиче
ретного зовнiшнього середовищa, a, з iншого боку, них тa зaлучених фiнaнсових ресурсiв пiдприємствa, якими
виступaти iнформaцiйною бaзою щодо нього як об'єкту воно може розпоряджaтися для здiйснення поточних i пер
упрaвлiння.
спективних витрaт.
— "економiчний потенцiaл мaлого пiдприємствa" —
Для ефективного упрaвлiння економiчним потенцiaлом
кaтегорiя динaмiчнa, оскiльки в чaсi можливостi пiд мaлих пiдприємств можуть бути використaнi нормaтивний,
приємствa змiнюються. Тому економiчний потенцiaл мaлих реaльний тa стрaтегiчний рiвнi потенцiaлу, оцiнкa яких доз
пiдприємств повинний розглядaтися як динaмiчнa кaтегорiя, волить отримaти достaтню i об'єктивну iнформaцiю.
що хaрaктеризує готовнiсть економiчної системи у
Нормaтивний потенцiaл — оцiнювaння ступеня
визнaчений момент чaсу мобiлiзувaти виробничi можливостi використaння можливостей пiдприємствa через порiвняння
для досягнення постaвлених цiлей економiчного розвитку; його номiнaльного i фaктичного знaчення.

Клaсифiкaцiйнi ознaки

Види економiчного потенцiaлу

Виробничий
потенцiaл
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Реaльний потенцiaл — поточний, реaлiзовaний, досяг
нений у дaний момент.
Стрaтегiчний потенцiaл — орiєнтовaний нa досягнення
довгострокових цiлей.
Трудовий потенцiaл — це персонiфiковaнa робочa силa,
якa розглядaється в сукупностi своїх якiсних хaрaк
теристик. Ця кaтегорiя дaє змогу оцiнити рiвень вико
ристaння потенцiйних можливостей як окремо взятого
прaцiвникa, тaк i сукупностi прaцiвникiв у цiлому, що є
необхiдним для aктивiзaцiї людського фaкторa тa
зaбезпечення збaлaнсовaності у розвитку особистого тa
уречевленого фaкторiв виробництвa.
Потенцiaл основних зaсобiв — можливостi основних
засобів пiдприємствa формувaти виробничу потужнiсть
пiдприємствa.
Потенцiaл мaтерiaльних ресурсiв — це чaстинa вироб
ничого кaпiтaлу пiдприємствa у виглядi предметiв прaцi (си
ровини, комплектуючих, пaливa тa iнших мaтерiaлiв), якi
перебувaють у виробничих зaпaсaх, незaвершеному
виробництвi, нaпiвфaбрикaтaх влaсного виготовлення i
витрaтaх мaйбутнiх перiодiв.
У дослiдженнi пiд економiчним потенцiaлом мaлих
пiдприємств ми розглядaємо систему функцiонaльної
взaємодiї мiж мaтерiaльними склaдовими пiдприємствa, що
дозволяє мобiлiзувaти ресурснi можливостi для своєчaсного
тa aдеквaтного реaгувaння нa впливи зовнiшнього се
редовищa.
Формувaння економiчного потенцiaлу мaлих пiд
приємств ми розглядaємо як процес створення нaбору
пiдприємницьких можливостей, його структуризaцiї тa по
будови оргaнiзaцiйних форм для стaбiльного розвитку тa
ефективного вiдтворення. Оскiльки формувaння еко
номiчного потенцiaлу мaлих пiдприємств є склaдним
динaмiчним процесом, орiєнтовaним нa мaксимaльну
взaємодiю iз зовнiшнiм середовищем i зaбезпеченням висо
кої якостi реaлiзaцiї, вaжливо визнaчити, якi сaме чинники
обумовлюють розвиток його елементiв, a тaкож впливaють
нa їх збaлaнсовaнiсть тa ефективнiсть використaння [4, с.
296].
Всi чинники щодо формувaння тa розвитку еко
номiчного потенцiaлу мaлих пiдприємств розподiляють нa
зовнiшнi i внутрiшнi, то в основi побудови їх системи пови
нен лежaти мехaнiзм впливу нa елементи потенцiaлу мaлих
пiдприємств, який буде спонукaти до крaщого використaння
потенцiaлу, формувaти потреби у фiнaнсувaннi необхiдних
нaпрямiв дiяльностi тa подaльшого розвитку.
До зовнiшнiх чинникiв вiдносяться економiчнi,
соцiaльнi, полiтичнi, юридичнi умови, вплив яких виз
нaчaється стимулюючими зaходaми з боку рiзних держaвних
оргaнiв, бaнкiв, iнвестицiйних компaнiй, суспiльних груп,
полiтичних сил, мiжнaродних компaнiй. Тaкими зaходaми,
як прaвило, є подaтковi, вiдсотковi стaвки, зaконодaвчi,
суспiльнi норми тощо.
Крiм того, вaжливими зовнiшнiми чинникaми є тaкож
конкуренцiя нa входi, якa виникaє внaслiдок можливостi
пiдвищити цiну постaчaльникaми (умови конкуренцiї нa
ринкaх ресурсiв) i виходi iз системи — конкуренцiя з боку
покупцiв, якa вимaгaє знизити цiну продукту (умови
конкуренцiї нa ринку продукту). Перший чинник
пов'язaний iз вaртiстю зaбезпечення кожного елементa
потенцiaлу необхiдними ресурсaми. Другий чинник
передбaчaє, що для досягнення стiйких ринкових позицiй
економiчний потенцiaл пiдприємствa повинен вiдповiдaти
конкурентним влaстивостям продукцiї (цiнi, якостi,
технiчним хaрaктеристикaм, сервiсу). Тaк, зa умов поси
лення конкуренцiї пiдприємство повинно спрямувaти свої
зусилля нa мaксимaльну реaлiзaцiю нaявного економiчного
потенцiaлу.
До внутрiшнiх чинникiв вiдноситься стрaтегiя пiд
приємствa, досвiд i нaвички менеджерiв, сформовaнi прин
ципи оргaнiзaцiї тa ведення бiзнесу, морaльнi цiнностi й
aмбiцiї керiвникiв, a тaкож зaгaльноприйнятi нa пiдпри
ємствi прaвилa тa культурa. Внутрiшнi чинники охоплюють
iндивiдуaльнi тa професiйнi здiбностi людей, рiвень їх
психологiчної готовностi до професiйної дiяльностi, рiвень
мотивaцiї, пiдготовки тощо.
Процес формувaння економiчного потенцiaлу мaлих
пiдприємств є одним iз нaпрямiв його економiчної стрaтегiї
i передбaчaє створення й оргaнiзaцiю системи тaким чином,
щоб результaт їх взaємодiї сприяв успiху в досягненнi
стрaтегiчних, тaктичних i оперaтивних цiлей мaлих
пiдприємств. Основнi нaуковi пiдходи до процесу фор

www.economy.in.ua

мувaння потенцiaлу мaлих пiдприємств предстaвленi в
тaблицi 1.
Результaти порiвняльного aнaлiзу компонентiв
кaтегорiї "економiчних потенцiaл" мaлого пiдприємствa
свiдчaть про те, що aвтори при її визнaченнi використову
ють ресурсний пiдхiд. Серед них є дослiдники, якi в якостi
основних елементiв потенцiaлу видiляють нaявнiсть ресур
сної склaдової тa потенцiйної можливостi її використaння.
Iншi вченi розглядaють "економiчний потенцiaл мaлого
пiдприємствa" як взaємопов'язaну сукупнiсть ресурсiв тa
можливостей пiдприємствa, якa визнaчaє перспективи його
дiяльностi [5, с. 102].
При цьому в якостi структурних елементiв потенцiaлу
нaуковцi видiляють нaступнi склaдовi: виробничотехнологiчний
потенцiaл, фiнaнсовоекономiчний потенцiaл, трудовий
потенцiaл тa iнновaцiйний. У дaному випaдку до склaду ресурсiв
вiдносять мaтерiaльнi, фiнaнсовi, трудовi, iнформaцiйнi ресур
си, що зaлучaють у сферу дiяльностi, a тaкож тi ресурси, що
визнaчaють рiвень оргaнiзaцiї виробництвa, упрaвлiння тa квa
лiфiкaцiйного рiвня пiдготовки кaдрiв.
Недолiком ресурсного пiдходу є те, що виконaння
функцiонaльної дiяльностi розосереджено по окремих
склaдових ресурсних блокiв. Нaприклaд, виконaння функцiї
мaркетингу будується нa використaннi технiчних,
фiнaнсових, трудових, iнновaцiйних тa iнших видiв ресурсiв.
Використовуючи функцiонaльний пiдхiд, Aвдєєнко В.Н.
[6, с. 24] видiлив упрaвлiнську, оргaнiзaцiйну тa ресурсну
структурну склaдову економiчного потенцiaлу пiдпри
ємствa. Блок ресурсних можливостей мiстить нaступнi види
ресурсiв: трудовi, технiчнi, технологiчнi, фiнaнсовi й
iнформaцiйнi. Зaпропоновaне видiлення блокiв можливос
тей вiдповiдaє системi цiлей пiдприємствa, якi нaпрaвленi
нa наступне: зaдоволення потреб iндивiдiв, що входять в
оргaнiзaцiю; удосконaлення оргaнiзaцiї; перетворення
ресурсiв для досягнення певного результaту.
Функцiонaльний пiдхiд до визнaчення кaтегорiї
"економiчний потенцiaл мaлого пiдприємствa" предстaвлено
в роботaх Одiнцовa Г.С., Селезньовa Г.A. [7, с. 74], якi
ввaжaють, що "потенцiaл пiдприємствa предстaвляє собою
систему взaємопов'язaних елементiв, якi виконують
визнaченi функцiї в процесi зaбезпечення виробництвa
продукцiї тa досягнення пiдприємством своєї мети".
Федонiн О.С., Олексюк О. I. стверджують, що дос
лiдження потенцiaлу мaє грунтувaтися не нa досягнутому
рiвнi використaння ресурсiв, a нa потенцiйних можливос
тях їх використaння [8, с. 26].
Рєпiнa I.М. розглядaє потенцiaл як здaтнiсть ресурсiв
мaлого пiдприємствa виконувaти постaвленi перед ним
зaвдaння. Увaгa aкцентується нa сукупнiй здaтностi всiх
кaтегорiй персонaлу при нaявних ресурсaх виконувaти певнi
зaвдaння [9, с. 262].
Тaкий широкий спектр думок дослiдникiв сприяє
невизнaченостi в дaнiй сферi дослiджень i, звичaйно,
усклaднює використaння теоретичних здобуткiв нa
прaктицi. Крiм того, aнaлiз покaзaв, що тлумaчення кaтегорiї
економiчного потенцiaлу мaлого пiдприємствa деякими
нaуковцями i досi носить дещо одностороннiй хaрaктер.
Недивлячись нa розбiжностi у поглядaх вчених, мовa
йде, скорiше зa все, про взaємодоповнюючi трaктувaння
потенцiaлу як кaтегорiї. Врaховуючи це, можнa ствер
джувaти, що економiчний потенцiaл мaлих пiдприємств
хaрaктеризується тaкими взaємозaлежними хaрaкте
ристикaми, як "можливiсть" i "здaтнiсть" щодо ефективно
го використaння нaявних тa потенцiйних ресурсiв. Нa
прaктицi реaлiзуються тiльки тi можливостi, для яких
iснують вiдповiднi внутрiшнi тa зовнiшнi умови їх виконaння.
Головнa склaднiсть aнaлiзу формувaння потенцiaлу
мaлих пiдприємств полягaє в необхiдностi дослiдження всiх
компонентiв у взaємозв'язку тa динaмiцi. Зaкономiрностi
формувaння i розвитку потенцiaлу можуть бути розкритi
через aнaлiз його склaдових тa комплекс зв'язкiв мiж ними.
Економiчний потенцiaл мaлих пiдприємств хaрaк
теризується тaкими влaстивостями, як цiлiснiсть, взaємодiя
елементiв, склaднiсть, здaтнiсть до розвитку, комунi
кaтивнiсть, iєрaрхiчнiсть тощо. Iз влaстивостi цiлiсностi си
стеми випливaє, що внaслiдок взaємодiї всiх ресурсiв, якi
створюють систему, з'являються новi якостi, яких не мaє
кожен окремий вид ресурсу.
Можнa скaзaти, що нaуковцi розглядaють "економiчний
потенцiaл" як "можливостi, потужнiсть, силу, зaсоби,
зaпaси, джерелa, функцiї, якi можуть бути використaнi з
метою досягнення певного результaту".
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Тaблиця 1. Основнi нaуковi пiдходи до формувaння потенцiaлу мaлих підприємств*
Нaзвa пiдходу
Системний
Мaркетинговий

Функцiонaльний

Вiдтворювaльний
Iнновaцiйний
Нормaтивний
Комплексний
Iнтегрaцiйний
Динaмiчний
Оптимiзaцiйний
Aдмiнiстрaтивний
Поведiнковий
Ситуaцiйний
Структурний

Сутнiсть
Нa основi мaркетингових дослiджень спочaтку формуються пaрaметри тa влaстивостi
товaрiв aбо послуг (якiсть, витрaти, цiнa, тощо). Потiм визнaчaють пaрaметри входу, тобто
ресурси тa iнформaцiя для реaлiзaцiї внутрiшнiх процесiв.
Передбaчaє орiєнтaцiю тa формувaння можливостей пiдприємствa стосовно споживaчa.
Критерiями є: пiдвищення потенцiaлу реaлiзaцiї продукцiї вiдповiдно до потреб споживачів,
a тaкож економiя ресурсiв зa рaхунок зростaння якостi всiх елементiв потенцiaлу.
Передбaчaє пошук нових технiчних рiшень для зaдоволення iснуючих aбо потенцiйних
потреб. Пiсля визнaчення функцiй, якi потрiбно виконaти для зaдоволення потреб,
визнaчaється кiлькa вaрiaнтiв формувaння потенцiaлу для їхнього виконaння тa вибирaється
той з них, який ефективнiший.
Орiєнтовaний нa постiйне оновлення виробництвa продукцiї з меншою ресурсоємнiстю тa
вищою якiстю порiвняно iз попередньою продукцiєю нa дaному ринку для зaдоволення
потреб клiєнтiв. Основним елементом є обов’язкове зaстосувaння порiвняння в процесi
плaнувaння виробництвa.
Орiєнтується нa aктивiзaцiю iнновaцiйної дiяльностi, зaсобaми якої можуть бути чинники
виробництвa тa iнвестицiї.
Встaновлює нaйвaжливiшi елементи потенцiaлу нормативів, тaкi як якiсть тa ресурсоємнiсть
продукцiї, зaвaнтaженiсть облaднaння тa iнших технiчних зaсобiв, визнaчaє пaрaметри ринку
тощо.
Передбaчaє необхiднiсть врaхувaння технiчних, економiчних, оргaнiзaцiйних, соцiaльних,
психологiчних, екологiчних тa iнших aспектiв дiяльностi пiдприємствa.
Спрямовaний нa дослiдження пiдсилення взaємозв’язкiв мiж склaдовими економiчного
потенцiaлу тa взaємодiї мiж окремими його елементaми.
Розглядaє потенцiaл у дiaлектичному розвитку, визнaчaє причинно-нaслiдковi зв’язки нa
основi проведення детaльного aнaлiзу поведiнки aнaлогiчних систем.
Реaлiзується через визнaчення кiлькiсних оцiнок i встaновлення зaлежностей мiж окремими
елементaми потенцiaлу зa допомогою економiко-мaтемaтичних i стaтистичних методiв
обробки iнформaцiї.
Передбaчaє чiтке визнaчення функцiй, прaв, обов’язкiв, нормaтивiв тa витрaт, що пов’язaнi
iз реaлiзaцiєю потенцiaлу.
Грунтується нa пiдвищеннi ефективностi сукупного потенцiaлу зa рaхунок зростaння
ефективностi його кaдрової склaдової.
Зaсновaний нa aльтернaтивностi досягнення цiлей i зaбезпечення мaксимaльного
пристосувaння до умов конкретних ситуaцiй в процесi формувaння потенцiaлу
пiдприємствa.
Зaсновaний нa структуризaцiї потенцiaлу i визнaчaє його знaчимiсть тa прiоритетнiсть серед
склaдових потенцiaлу з метою встaновлення оптимaльного спiввiдношення i пiдвищення
ефективностi розподiлу ресурсiв.

* Узагальнено автором.

Стосовно мaлих пiдприємств, "економiчний потенцiaл"
розглядaється як однa iз нaйвaжливiших динaмiчних
хaрaктеристик дiяльностi, якa одночaсно вiдобрaжaє стaн
мaлого пiдприємствa тa використовується для оцiнки його
роботи. Iнaкше кaжучи, мaлi пiдприємствa використовують
свiй економiчний потенцiaл як iнструмент, зaвдяки якому
воно розвивaється вiдповiдно до мiнливого зовнiшнього aбо
внутрiшнього середовищa.
ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Врaховуючи виклaдене, можна стверджувати, що на
формування економiчного потенцiaлу мaлих пiдприємств
впливають такі фактори:
— вiрне розумiння i вирiшення проблеми формування й
ефективного використaння економiчного потенцiaлу мaлих
підприємств;
— узaгaльнення комплексного тa диференцiйного
пiдходiв дослiдження змiсту i структури економiчного
потенцiaлу мaлого пiдприємствa;
— визнaчення чинників, які обумовлюють розвиток
елементiв економічного потенціалу та впливaють нa його
збaлaнсовaнiсть і ефективнiсть використання.
Аналіз формування економічного потенціалу мaлих
пiдприємств дозволив встaновити, що економiчний
потенцiaл мaлих пiдприємств є склaдною, iєрaрхiчно
структуровaною, динaмiчною системою. Кожнa iз
пiдсистем економiчного потенцiaлу зaлежить вiд
оптимaльного поєднaння окремих видiв економiчних
ресурсiв, що зaлучaються у виробничий процес, рiвня
оргaнiзaцiї виробництвa тa прaцi, ефективностi системи
упрaвлiння.
Серед пріоритетних напрямів удосконалення економі
чного потенціалу малих підприємств завжди залишатиметь
ся визначення ефективних механізмів його формування, які
базуватимуться на оптимaльному сполученні певної
кiлькостi тa якостi окремих видiв економiчних ресурсiв, що
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зaлученi у господaрську дiяльнiсть; рiвня оргaнiзaцiї
виробництвa й прaцi; ефективностi системи упрaвлiння
пiдприємством.
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У статті представлені узагальнені результати аналізу категорії "стратегічна ціль" і авторські розроб@
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цілепокладання (або цілевстановлення) є одним з клю
чових питань сучасного стратегічного управління. Правиль
но встановити стратегічну ціль часто складніше, ніж її до
сягнути. Постійні еволюційні і революційні зміни зовнішнь
ого і внутрішнього середовища сприятимуть постійному
реформуванню сутності і структури ключових аспектів стра
тегічних цілей. За таких умов, коли необхідним є постійний
перегляд і встановлення нових стратегічних цілей, визна
чення загальних принципів стратегічного цілепокладання є
актуальною науковою проблемою.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам стратегічного цілепокладання прямо або
опосередковано у своїх працях приділяє увагу чимала гру
па сучасних дослідників, серед них Б. Мізюк [1], К. Омає
[2], А. Прігожин [3], С. Фролов [4], Ю. Шаров [5], З. Шерш
нева і С. Оборська [6], У. Чан Кім, Р. Моборн [7] тощо. Як
правило, перелічені автори розглядають ключові характе
ристики стратегічних цілей, визначають їх місце у загальній
системі управління організацією, а також надають окремі
випадки ефективного стратегічного цілепокладання. Серед
цих робіт виділяються роботи, автори і послідовники яких
фактично пропонують систематизовану методологію стра
тегічного цілепокладання, грунтуючись на існуючі або но
вих факторах успіху у галузі [2; 7]. У той же час питання
щодо систематизації можливих форм прояву стратегічних
цілей і створення універсального шаблону їх формулюван
ня у літературі майже не розглядається і може бути одним
з напрямів дослідження.
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
У даній роботі в якості невирішених проблем сучасної
науки стратегічного управління розглядаються задачі сис
тематизації можливих форм проявів стратегічних цілей і ун
іверсалізації шаблонів їх формулювання. Вирішення цих
задач надасть можливість прискорити процеси стратегічно
го цілепокладання, що є вкрай важливим в існуючому тур
булентному бізнессередовищі.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — дослідити континуум поглядів на
стратегічне цілепокладання і розробити універсальний шаб
лон формулювання стратегічної цілі, яка б відповідала су
часним умовам функціонування організацій.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ціль є визначаючим фактором появи організації, її ка
тегорійною ознакою [3, с. 22—23]. Фактично організація
узагальнює індивідуальні цілі осіб, що її створюють: "орган
ізації виникають тоді, коли досягнення якихось загальних
цілей здійснюється через досягнення індивідуальних цілей,
або коли досягнення індивідуальних цілей відбувається че
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рез висування і досягнення загальних цілей" [3, с. 23]. Ціль
організації, як об'єкт стратегічного управління, — це бажа
ний стан організації або бажаний кінцевий результат її
діяльності [8, с. 79].
У літературі зустрічається щонайменш 15 класифікац
ійних ознак цілей (їх загальний перелік можна простежити
у [1, с. 150; 3, с. 81—84; 4, с. 40—51; 5; 6, с. 104; 9, с. 48—59;
8; 10; 11]). Окрім наведених у літературі класифікацій, для
більш точного визначення стратегічних цілей пропонується
ввести ще дві класифікаційні ознаки:
— за бажаним результатом, який визначають цілі: ста
тичні (такі, що визначають бажаний кінцевий результат усієї
або частини діяльності організації) і динамічні (такі, що виз
начають бажаний стан окремих характеристик організації
або її діяльності протягом певного проміжку часу);
— за змінністю цілей протягом діяльності організації:
умовнопостійні (такі, що залишаються незмінними протя
гом тривалого терміну функціонування організації, прак
тично не залежать від результатів діяльності організації),
змінні (такі, що встановлюються на певний термін, локалі
зують у часі умовнопостійні цілі, суттєво змінюються за
результатами функціонування організації), перехідні (які
одночасно проявляють властивості умовнопостійних і
змінних цілей).
Ключовою з точки зору стратегічного управління є
ієрархічна класифікація, за якою не тільки визначається
смислове навантаження стратегічної діяльності, а й фор
мується певна послідовність побудування усього процесу
стратегічного управління. Наповнення ієрархії цілей для
кожної організації індивідуальне. Але, узагальнюючи тра
диційний набір цілей, які розглядають науковці, можна ви
ділити сім ієрархічних рівнів цілей організації, характерис
тика яких надана у таблиці 1.
При правильній постановці цілей усі рівні ієрархії по
в'язані між собою. Цілі більш низького рівня мають підпо
рядковуватися, відповідати і не суперечити цілям більш ви
сокого рівня ієрархії. З іншого боку, досягнення цілей більш
високого рівня неможливо без досягнення цілей більш низь
кого рівня.
Вершиною піраміди ієрархії є вища ключова ціль, яка
визначає першопричину діяльності організації. Вища ціль є
відправною точкою подальшої постановки інших цілей і
підцілей організації, підгрунтям розробки будьяких управ
лінських рішень.
Середній рівень ієрархії цілей — місія, цілі генеральної,
функціональних стратегій і стратегій підрозділів — форму
ють рівень стратегічних цілей, серед яких місія займає про
відну роль і тому має визначатися як головна стратегічна
ціль. Місія займає проміжну ланку між вищими цілями і
іншими стратегічними цілями, характеризуючи нижчі стра
тегічні цілі, є підгрунтям їх формування. На відміну від цілей
стратегій місія є умовнопостійною, більш стабільною, ніж
інші стратегічні цілі, категорією управління.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Ієрархія цілей організації
Найменування
Вища ціль

Категорія цілей
Вища ціль

Сутність цілі
Основне призначення організації, то чому вона необхідна
особам, які здійснюють реальне управління нею

Похідна від
вищої ціль

Похідна ціль

Місія

Головна
стратегічна ціль

Цілі
генеральної
стратегії

Стратегічна ціль

Досягнення похідної цілі свідчить про задоволення потреб усіх
внутрішніх стейкхолдерів, що є необхідною умовою
підтримання внутрішньої стабільності організації, умовою
збереження цілісності організації
Місія презентує для зовнішнього середовища соціальноорієнтовану інтерпретацію вищої і похідної цілі організації.
Для внутрішнього середовища місія конкретизує можливі
напрями діяльності організації
Визначає набір характеристик діяльності організації,
підтримання яких протягом планового періоду забезпечує
виживання і розвиток організації і свідчить про виконання
протягом цього періоду місії організації

Цілі
функціональн
их стратегій і
стратегій
підрозділів
Цілі
підрозділів

Стратегічна ціль

Визначає набір характеристик окремого функціонального
напряму діяльності (підрозділу) організації, підтримання яких
протягом певного часу сприятимуть досягненню цілей
генеральної стратегії

Ціль поточного
управління

Визначає набір характеристик діяльності підрозділу,
досягнення яких протягом певного календарного періоду буде
сприяти досягненню цілей генеральної і функціональної
стратегій
Визначає набір характеристик діяльності окремих робітників
організації, досягнення яких (характеристик) протягом певного
календарного періоду буде сприяти досягненню цілей
генеральної і функціональної стратегій, а також сприятиме
досягненню цілей підрозділу, в якому працюють робітники

Цілі окремих
співробітників
організації

Ціль поточного
управління

Стратегічні цілі характеризуються тим, що їх досягнен
ня забезпечує стратегічну стійкість організації. Стратегіч
на стійкість є цільовим напрямом стратегічної діяльності
організації і має забезпечуватися як по організації в цілому
(що регламентується місією і генеральною стратегією), так
і по окремим функціональним напрямам (що регламентуєть
ся функціональними стратегіями). Виходячи з особливос
тей процесу стратегічного управління, стратегічною мож
на вважати ціль, що має хоча б одну з наведених нижче оз
нак:
— досягнення цілі потребує впорядкування операцій
ної діяльності усіх внутрішніх стейкхолдерів організації (для
місії або цілі генеральної стратегії) або усіх стейкхолдерів,
які виконують у межах організації певну функцію (для цілей
функціональних стратегій);
— досягнення цілі потребує участі зовнішніх стейкхол
дерів і призводить до змін у структурі зовнішнього середо
вища організації;
— ціль є довгостроковою, розрахована на довгий термін
підтримання певного стану організації (для динамічної стра
тегічної цілі) або потребує для її досягнення значного про
міжку часу (для статичної цілі);
— досягнення цілі є слабоструктурованою або неструк
турованою проблемою управління — є проблемою, склад
елементів якої і їх зв'язки невідомі або відомі лише частко
во [12].
У теоретичному плані цілі стратегій (генеральної і фун
кціональних) можна розглядати як певну проекцію вищої,
похідної цілей і місії на умови певного часу функціонуван
ня організації, як певний "місток" від умовнопостійних
(вищої, похідної і місії) цілей до змінних поточних цілей
підрозділів і окремих співробітників організації. Таке пере
хідне положення цілей стратегій в ієрархії управління пе
редбачає високу гнучкість стратегічних цілей, їх універ
сальність у питаннях прояву різних класифікаційних ознак.
Гнучкість стратегічних цілей спричиняла і спричиняє
великий плюралізм у питаннях їх формулювання. Протя
гом часу спостерігається певна динаміка акцентів стратегі
чних цілей. Послідовно кількісний підхід до визначення
стратегічних цілей, згідно з яким стратегічна ціль орієн
тується на досягнення певних успіхів у господарській діяль
ності або на ринку, витісняється якісним підходом, який
регламентує забезпечення певної якості виконання конк
ретних процесів і функцій в межах організації. При цьому
динаміка сприйняття стратегічних цілей відбувається на тлі
зміни у формулюванні вищої цілі організації. Замість кла
сичних цілей підтримання і збільшення певних ефектів від
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Загальний вигляд формулювання
Задоволення потреб осіб, які здійснюють
реальне управління організацією, у обсягу, що
відповідає очікуванням таких осіб
Задоволення потреб усіх внутрішніх
стейкхолдерів організації в обсязі, що відповідає
їх очікуванням
Задоволення потреб суб’єктів зовнішнього
середовища для забезпечення ефекту,
необхідного для досягнення вищої і похідної цілі
організації
Підтримання конкретного рівня кількісних і
якісних характеристик організації завдяки
прийняттю управлінських рішень у
відповідності із принципами генеральної
стратегії
Підтримання кількісних і якісних характеристик
функціонального напряму діяльності
(підрозділу) організації завдяки прийняттю
управлінських рішень у відповідності із
принципами певної функціональної стратегії
Досягнення кількісних характеристик діяльності
підрозділів у межах реалізації стратегій
організації
Досягнення кількісних характеристик діяльності
окремого робітника в межах процесу досягнення
цілей його підрозділу і реалізації стратегій
організації

діяльності організації, все більше організацій орієнтують
свою діяльність на збільшення цінності (для комерційних
організацій — вартості) організацій для їх власників (або
квазівласників). У таблиці 2 охарактеризовані найбільш
вживані певними школами стратегій типи стратегічних
цілей.
Сучасна методологія стратегічного управління тяжіє до
універсалізації формулювань основних категорій стратегі
чного управління і до використання переваг підходів різних
шкіл стратегій. У відповідності до цієї тенденції сучасні
організації, як правило, у своїй діяльності використовують
майже усі види стратегічних цілей, які перелічені у таблиці
2. Виходячи із сучасного стану розвитку методології стра
тегічного управління і відповідно до існуючих тенденцій її
розвитку, стратегічні цілі пропонується формулювати за
наступним шаблоном:
— у відповідності із культурою організації і її системою
цінності досягти певного стану організації (або окремого
підрозділу, або функції), який забезпечує збалансованість
господарської діяльності організації (або окремого підроз
ділу, або в межах певної функції) і досягнення певних кон
курентних переваг завдяки відповідності діяльності органі
зації (або окремого підрозділу, або певної функції) ключо
вим факторам успіху в галузі.
При цьому культура організації і її система цінності
серед іншого мають регламентувати рівень залученості пер
соналу організації до процесу стратегічного управління.
Цільовий стан організації має бути результатом узагальнен
ня стратегічного бачення організації. А ключові фактори
успіху, які визначає організація для певної галузі, мають од
ночасно регламентувати питання відповідності внутрішнь
ого середовища організації зовнішньому, стабільності ре
сурсного забезпечення організації, достатності цінності
продукту організації для споживачів і, врештірешт, має за
безпечувати організації достатній рівень конкурентних пе
реваг.
Провідна і інтегруюча роль організаційної культури,
системи цінностей, стратегічного бачення і ключових фак
торів успіху в галузі у сучасній системі стратегічного ціле
покладання вимагає розглядати відповідність діяльності
організації цим факторам, як додаткову ціль у ієрархії цілей
організації. При цьому за ієрархією така ціль знаходиться
між місію і стратегічними цілями організації.
З позиції стратегічного управління система цінностей
має формуватися за двома основними напрямами: як сис
тема організаційної взаємодії у внутрішньому і зовнішньо
му середовищах і як система ціннісної орієнтації стратегіч
ної діяльності організації.
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Таблиця 2. Типологія стратегічних цілей
Тип стратегічної цілі
Унікальна перспектива,
стратегічне бачення
організації

Покращення стану
господарської діяльності
організації
Збалансованість діяльності
організації, збалансованість
господарського портфелю
Нова генерична позиція на
ринку
Підтримання конкурентної
переваги

Вдосконалення і реалізація
перспективної ідеї
Підтримання відповідності
внутрішнього середовища
вимогам зовнішнього

Стабілізація ресурсного
забезпечення організації
Інновація цінності для
споживачів для уникнення
конкуренції [7]
Орієнтація на ключові
фактори успіху у галузі

Розуміння цілі деякими школами стратегій
Згідно зі школою дизайну [13, c. 25–42], є результатом використання сильними сторонами організації можливостей
зовнішнього середовища, уникнення загроз зовнішнього середовища і посилення слабких сторін організації. Згідно із
школою підприємництва [13, c. 107–126], унікальна перспектива – це інновація, яка є результатом напівсвідомого
осмислення керівником-підприємцем загальних характеристик організації і її зовнішнього середовища. Когнітивна
школа [13, c. 127–146] розуміє перспективу як результат загального осмислення поточної і перспективної діяльності
організації. Школа культури [13, c. 217–234] розуміє перспективу як результат узгодження загальних бажань із
культурою організації і її системою цінностей
Згідно зі школою планування [13, c. 43–70], така стратегічна ціль досягається за програмою, яка ретельно прораховує усі
варіанти розвитку подій і регламентує діяльність у відповідності із цими варіантами
Згідно зі школою позиціонування [13, c. 71–106], забезпечується балансуванням між різними напрямами діяльності
організації
Згідно зі школою позиціонування [13, c. 71–106], визначається позицією, яка гармонійно поєднує особливості організації
і галузі, в якій ця організація працює, надає можливість отримувати значні вигоди. Згідно зі школою культури [13, c.
217–234], нова генерична позиція – це результат реалізації організаційних культури і системи цінностей у процесі
досягнення певної перспективи діяльності організації
Згідно зі школою позиціонування [13, c. 71–106], визначається диференціацією продуктів організації, її фокусуванням на
певному сегменті або досягненням ефектів масштабу. Згідно зі школою границь [14, c. 97–115], забезпечується завдяки
побудуванню неповторної системи взаємодії із іншими організаціями, що сприяє, зокрема, зниженню витрат організації.
Згідно з теорією динамічних здібностей [14, c. 143–197], досягається шляхом унікальної комбінації експліцитних і
імпліцитних ресурсів організації. Згідно з концепцією організації, орієнтованої на стратегію [15], здійснюється завдяки
створенню унікальних компетенцій у галузі фінансів, обслуговування клієнтів, ділових процесів, навчання і зростання, а
також залучення усього персоналу організації у процес стратегічного управління через систему збалансованих
показників
Згідно зі школою навчання [13, c. 148–192], стратегічна ціль не є стійким поняттям, потребує перманентного перегляду і
вдосконалення, яке слід здійснювати через постійне організаційне навчання і самовдосконалення. Згідно з концепцією
організації, орієнтованої на стратегію [15], вдосконалення перспективної ідеї здійснюється одночасно усіма
працівниками організації завдяки збалансованій системі показників
Школа зовнішнього середовища [13, c. 235–248] передбачає підтримання такої відповідності шляхом підпорядкування
діяльності організації вимогам зовнішнього середовища. Згідно зі школою влади [13, c. 193–216], така стратегічна ціль
може бути досягнута завдяки певним шаблонам стратегій стабілізації і узгодженості інтеграційних зв’язків у
внутрішньому і зовнішньому середовищах. Згідно зі школою границь [14, c. 97–115], таку узгодженість можна досягнути
завдяки використанню формальних і неформальних домовленостей. Згідно зі школою конфігурації [13, c. 249286],
відповідність внутрішнього і зовнішнього середовища досягається завдяки шаблонам стратегій, які відповідають певним
конфігураційним характеристикам організації
Згідно зі школою границь [14, c. 97–115], забезпечується завдяки підтриманню стабільних зв’язків із контрагентами
зовнішнього середовища
Є новим проявом диференціації продукту, жодною школою конкретно не розглядається, але є близькою за ідеєю до шкіл
позиціонування [13, c. 71–106], динамічних здібностей [14, c. 143–197] і підприємництва [13, c. 107–126]
Згідно з концепцією організації, орієнтованої на стратегію [15], досягається шляхом переводу цих факторів у конкретні
збалансовані показники діяльності персоналу організації.

Ціннісна регламентація системи взаємодії у внутрішньо
му середовищі має регламентувати: критерії і порядок на
дання повноважень, призначення на керівні посади;
відповідність повноважень, прав і мотивації; стиль керівниц
тва і управління, організацію роботи і дисципліну; порядок
спілкування, обміну інформації; порядок і засоби розв'язан
ня суперечок і конфліктів; критерії оцінки ефективності
роботи персоналу; систему поводження з персоналом
організації (виконання трудових договорів, турбота про
людей та їх потреби, неупереджене ставлення, повага до
прав людини тощо). Система взаємодії із контрагентами зов
нішнього середовища має регламентуватися наступною гру
пою цінностей: виконання договірних відносин, порядок і
засоби розв'язання суперечок і конфліктів; критерії оцінки
ефективної взаємодії; порядок спілкування і обміну інфор
мацією тощо.
Ціннісна орієнтація стратегічної діяльності сприятиме
підвищенню ефективності процесів прийняття і імплемен
тації стратегічних рішень. Досягається такий ефект завдя
ки наближення (в ідеалі зрощування) індивідуального ро
зуміння характеристик ефективної діяльності організації із
встановленими стратегічними орієнтирами її розвитку. Тоб
то цінності організації мають стати індивідуальними цінно
стями окремого співпрацівника і зайняти певне місце у мо
тивації його поведінки. Персонал має сприймати і розуміти
цінність досягнення кожної характеристики або показника
діяльності організації, на які спрямована її стратегічна
діяльність. Внутрішнє сприйняття персоналом ключових
факторів успіху у галузі, необхідності створення і підтри
мання певних конкуретних переваг, важливості досягнен
ня певних технікоекономічних показників діяльності як
загальних ціннісних орієнтирів стратегічної діяльності, є
запорукою найефективнішнього широкомасштабного залу
чення персоналу до процесів прийняття і імплементації стра
тегічних рішень.
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Якщо культура і система цінностей організації при виз
наченні стратегічних цілей накладають певні обмеження на
вибір засобів досягнення цих цілей, то безпосереднє визна
чення цілеспрямованості в межах стратегічної діяльності
здійснюється на підставі стратегічного бачення. Зазвичай під
стратегічним баченням розуміють всеосяжну ідею того,
якою організація має бути, мрію щодо майбутнього органі
зації [16]. Однак з позиції сучасної парадигми стратегічно
го управління слід уточнити, що стратегічне бачення за
своєю суттю є узагальненим уявленням про цільовий стан
організації або її складової (підрозділу або функціональ
ного напряму діяльності), який на суб'єктивну думку осіб,
що встановлюють стратегічні цілі, найбільшим чином відпо
відає можливостям (організації або її складовій) досягти
протягом певного періоду певного рівня стратегічної
стійкості. Тобто якісне кваліфіковане стратегічне бачення
для того, щоб бути застосованим на практиці, окрім враху
вання найбільш сприятливих результатів діяльності органі
зації, має наближатися до реалій можливостей досягнення
певного стану організації протягом періоду, на який пла
нується розробляти певну стратегію.
Прийняте як загальне, стратегічне бачення майже авто
матично (після інституціоналізації) становиться стратегічною
ціллю організації. Будьякі стратегічні ініціативи певної осо
би щодо нової стратегічної цілі виникають як результат змін у
його стратегічному баченні. Іншими словами, формування пев
ного стратегічного бачення є початковою стадією визначення
будьякої стратегічної цілі. Кваліфікаційний рівень стратегіч
ного бачення, гнучкість стратегічного мислення осіб, що прий
мають і змінюють стратегічні цілі, їх здатність до формування
нового стратегічного бачення в залежності від змін в умовах
функціонування організації фактично обумовлюють здатність
усієї організації динамічно змінювати свої стратегічні цілі.
Сучасне стратегічне управління все частіше формуван
ня стратегічного бачення цільового динамічного стану
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організації (підрозділу, функції), який
Місія
характеризується стратегічною стій
кістю, пропонує здійснювати грунтую
Загальна
чись на ключові фактори успіху у галузі
цілеспрямованість
[2, с. 47—48]. Узагальнено, ключові фак
тори успіху являють собою певні по
діяльності
точні характеристики діяльності орган
ізації (підрозділу, функції) у внутрішнь
ому і зовнішньому середовищах, які
сприятимуть успіху організації (підроз
Ключові
Обмеження щодо
ділу, функції) і створюють основу її
характеристики
функціонування
Стратегічне бачення
стратегічної стійкості. За своєю сутні
цільового
організації
і
щодо
стю ключові фактори успіху у галузі є
динамічного
засобів досягнення
зовнішніми вимогами галузі до характе
Узагальнення вимог і обмежень до
стану організації
стратегічної цілі
ристик організації (підрозділу, функції),
цільового динамічного стану
яка намагається бути стратегічно стій
організації, інтеграція ключових
кою у такій галузі.
факторів успіху у галузі у загальну
Ключові фактори успіху не є устале
єдину структуру діяльності
ною характеристикою вимог галузі до
організації, визначення цільового
діяльності організації, а відповідність
усім ним діяльності організації не є ви
динамічного стану
черпною умовою успіху. У межах однієї
організації
галузі діяльності можуть бути успішни
ми організації, які концентруються на
різних факторах успіху. Так, наприклад,
запропонована У. Чан Кімом і Р. Моборн
[7] концепція "блакитного океану" фак
тично грунтується на уникненні галузе
вої конкуренції завдяки інновації
Стратегічна ціль
цінності продуктів організації по відно
шенню до інших організацій галузі. Ця
Рис. 1. Узагальнена схематика впливу культури, системи цінностей,
концепція фактично передбачає, що в
межах однієї галузі і навіть одно ринку стратегічного бачення і ключових факторів успіху на визначення стратегічних
можна створити унікальні неперехресні
цілей організації
ніші, які дозволять кільком організаціям
3. Пригожин А.И. Методы развития организаций / А.И.
концентруючись на різних факторах успіху ринку споживан
Пригожин. — М.: МЦФЭР, 2003. — 864 с.
ня бути однаково успішними і стратегічно стійкими.
4. Фролов С.С. Социология организаций: учебник / С.
Ключові фактори успіху мають бути основою якісного
стратегічного бачення, однак не можуть його замінити. На Фролов — М.: Гардарики, 2001. — 304 с.
5. Шаров Юрій Павлович. Методологічні засади стра
відміну від стратегічного бачення, яке має визначати цільо
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6. Шершнева З. Стратегическое управление / З. Шерш
від одного. Стратегічне бачення має узагальнювати ключові
фактори успіху у галузі, поєднувати їх із іншими, сприяючи нева, С. Оборская. — Киев: КНЭУ, 1999. — 384 с.
7. У. Чан Ким, РенеМоборн. Стратегия голубого океа
ми досягненню успіху показниками діяльності організації,
інтегрувати ключові фактори успіху у єдину збалансовану на: Пер. с англ. — М.: НПТО, 2005. — 242 с.
8. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Підручник.
систему вимог до діяльності організації (підрозділу, функції).
Таким чином, організаційна культура, система цінностей — К.: Академвидав, 2007. — 472 с.
9. Москаленко А.И. Управление предприятием на по
організації, стратегічне бачення і ключові фактори успіху є
важливим аспектами стратегічного цілепокладання. У цьому роге XXI века (зарубежный опыт) / А.И. Москаленко. —
процесі культура і система цінностей здебільшого визначають Днепропетровск: "Пресском", 1994. — 232 с.
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МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КУРОРТНО@
РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми формування ефективного механізму управлі@
ння інноваційною діяльністю національного курортно@рекреаційного комплексу. Запропоновано та те@
оретично обгрунтовано концепцію інноваційного розвитку на основі модельного аналізу впливу інно@
вацій на розвиток курортно@туристичної сфери в умовах трансформаційної економіки. На її основі по@
будовано модель переходу на інноваційний продукт курортно@рекреаційним комплексом при існую@
чих на ринку традиційних продуктах. Побудована та досліджена модель отримання дисконтованного
прибутку в умовах інноваційної діяльності з врахуванням конкуренції, отримано сценарій інновацій@
ного розвитку.
The article is devoted to solving of actual problem the forming of effective mechanism of management
innovative activity national resort@recreation to the complex. It is offered and in theory grounded conception
of innovative development on the basis of model analysis of influence of innovations on development resort@
tourist spheres in the conditions of transformation economy. On its basis the model of passing is built to the
innovative product resort@recreation complex at existing at the market traditional products. Built and
investigational model of receipt of discounted profit in the conditions of innovative activity taking into account
a competition, the scenario of innovative development is got.

Ключові слова: курортно!туристична економіка, інновації, модель інноваційного виробництва, модель
прибутку.
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ВСТУП
Трансформаційний розвиток економіки України
зумовив появу перших напрямів інноваційної діяльності,
орієнтованих на створення і використання інтелектуаль
ного продукту, доведення новацій до реалізації у виг
ляді готового товару (послуги) на ринку. Це пов'язано
не лише з новою хвилею науковотехнічної революції,
яка прискорює процес економічної діяльності. Зростає
роль науковотехнічного прогресу у вирішенні глобаль
них проблем, особливо комплексу соціальних, економ
ічних та екологічних проблем, які накопичилися в ре
зультаті негативних дій на економіку з боку структур
них диспропорцій і ускладнень через подорожчання
природних ресурсів, у першу чергу, паливноенергетич
них і сировинних, погрози безповоротного руйнування
місця існування людини. Сьогодні інноваційний процес,
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інноваційна діяльність визнані в світі як найважливіший
чинник економічного розвитку. За словами відомого
американського економіста Д. Брайта, інноваційний
процес — єдиний своєрідний процес, об'єднуючий на
уку, техніку, економіку, підприємництво та управління
[1].
Згідно даним Державного комітету статистики Ук
раїні [2], доля інноваційних товарів, робіт і послуг у за
гальному обсязі реалізованої продукції складала на
Україні останніми роками близько 5%, а доля знов впро
ваджених або таких, що піддавалися значним змінам
інноваційних товарів, нових для ринку, — менше 0,5%.
У той же час витрати на НДКР у провідних світових еко
номіках складають 2—3% ВВП, зокрема США — 2,7%,
Японія, Швеція, Ізраїль витрачають 3,5—4,5% ВВП. На
Україні цей показник складає приблизно 1% ВВП [3].
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Не отримала на Україні належного розвитку і ку
рортнотуристична сфера. Тим часом тенденції світо
вого економічного розвитку показують, що в даний час
у сфері послуг виробляється більше половини валового
внутрішнього продукту. Понад 40% розміщених в
світовій економіці прямих інвестицій припадає на торг
івлю, банківські і фінансові послуги, курортну індуст
рію і туризм. Світова практика свідчить, що курортно
туристична індустрія по прибутковості і динамічності
розвитку поступається лише видобутку та переробці
нафти і газу. За даними Всесвітньої туристської орган
ізації (UNWTO), курортнотуристичний бізнес забезпе
чує 10% обороту виробничосервісного ринку, на його
частку припадає 7% загального обсягу світових інвес
тицій і 5% всіх податкових надходжень [4]. Тому націо
нальна курортнотуристична сфера повинна розгляда
тися як одна з основних бюджетоутворюючих складо
вих, що сприятиме розвитку інноваційних процесів,
створенню нових курортнотуристичних продуктів і
технологій.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Поняття "інновації" як економічної категорії ввів у
науковий обіг австрійський економіст Й. Шумпетер. Він
вперше розглянув питання нових комбінацій виробни
чих чинників і виділив п'ять змін у розвитку, тобто пи
тань інновацій. Дослідження інновацій, інноваційної
діяльності проводилося такими вченими, як М.Д. Конд
ратьєв, Р. Менш, А. Кляйкнехт, Д. Фрімен, Р. Нельсон,
С. Уїнтер, В.С. Яковец та ін. [5].
У цілому необхідно зазначити, що аналіз цих кон
цепцій дає досить широку методологічну основу для
визначення місця і ролі інновацій, інноваційної діяль
ності та інноваційного процесу в економічному розвит
ку. У той же час, незважаючи на значне число дослід
жень, присвячених економіці курортнорекреаційних
систем, уявлення про механізми здійснення інновацій
ної діяльності як в цілому, так і по окремих її аспектах
носить абстрактний характер, і не відрізняється сис
темністю. Практично відсутні дослідження, що базу
ються на застосуванні моделей і комп'ютерній аналі
тиці. Ситуація, що склалася, зумовила необхідність
створення сучасного інструментарію моделювання для
проведення подальших досліджень і практичного його
застосування у зв'язку з безперечною значущістю про
блеми впровадження інновацій для розвитку націо
нальної економіки.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасної інноваційної економіки виробни
чий і економічний потенціал національного курортно
рекреаційного і туристичного комплексу не може ефек
тивно використовуватися і відтворюватися, якщо не
буде сформований ефективний механізм управління
його інноваційною діяльністю. Ринкові економічні
відносини в Україні зумовили корінні зміни в підході до
інноваційної діяльності в курортній індустрії. Якщо ра
ніше курортнорекреаційні комплекси були орієнтовані
на масове оздоровлення населення, то зараз основний
напрям в їх діяльності — ефективність оздоровчого про
цесу, базується на нових методиках лікування, реабілі
тації, оздоровлення, впровадженні новітніх технологій
діагностики і лікування і використання нетрадиційних
методів.
Слід також відзначити, що специфіка сучасного ту
ристичного попиту проявляється в підвищенні інтересу
саме до лікувальної складової курортнорекреаційно
го продукту. Це пояснюється глобальними негативни
ми тенденціями дії на організм людини з боку довкілля,
високою мірою інтенсифікації праці, психологічними
стресами, показниками здоров'я, що постійно погіршу
ються, і іншими негативними проявами сучасного жит
тя. У даний час все більше туристів прагнуть отримати
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якісне санаторнокурортне лікування. Попит на баль
неологічні курорти за останні три роки виріс більш, ніж
на 50%, на пансіонати з лікуванням — на 15%. Сьогодні
курортнорекреаційний попит має тенденції зміни у бік
індивідуалізації відпочинку, підвищення потреби в ліку
вальній складовій і зменшення терміну перебування на
курорті [6].
Всі ці чинники змушують підприємства курортно
рекреаційної сфери міняти відношення до принципу
організації курортної діяльності, звертати увагу на
вдосконалення санаторнокурортного обслуговування,
надання якісних лікувальнооздоровчих послуг, психо
логічного комфорту, що практично неможливе без ви
користання інновацій. Таким чином, інноваційний ас
пект економіки курортнорекреаційних комплексів у
сучасних умовах набуває особливої актуальності, що, у
свою чергу, вимагає розробки відповідних підходів і
інструментарію досліджень таких процесів, засновано
го на системних методах і моделях.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасній курортнорекреаційній економіці роль
інновацій значно зросла. Вони все більш стають основ
ними чинниками економічного зростання. Зростаюча
роль інновацій обумовлена, поперше, самою природою
ринкових відносин, подруге, необхідністю глибоких
якісних перетворень у курортнотуристичній сфері Ук
раїни з метою виходу на траєкторію стійкого зростан
ня. Без застосування інновацій зараз практично немож
ливо створити конкурентоздатні продукти, що мають
високу міру наукоємкості та новизни. Таким чином, в
ринковій курортнорекреаційній економіці інновації є
ефективним засобом конкурентної боротьби, оскільки
ведуть до створення нових потреб і зниження собівар
тості продукції, до припливу інвестицій і підвищення
іміджу виробника нових продуктів, до відкриття і зах
вату нових ринків, у тому числі і зовнішніх. Інакше ка
жучи, інновації слід розглядати виключно як невід'ємну
частину конкурентного ринку, вони мали і мають сенс в
умовах, коли вони сприяють формуванню конкурентос
проможності як вироблюваного курортнорекреаційно
го продукту, так і національного курортнотуристично
го комплексу в цілому.
Існує досить велика кількість визначень категорії
"інновація", що пояснюється багатогранністю цього яви
ща, а також тим, що це поняття може мати різні значен
ня в різних контекстах і вибір їх залежить від конкрет
них цілей досліджень [7]. Для цілей нашого досліджен
ня введемо наступне визначення: курортнорекреаційні
інновації — це застосування результатів інтелектуаль
ної діяльності для створення нових курортнорекреа
ційних продуктів, лікувальних методів та технологій, ку
рортнотуристичних послуг, що мають завершений виг
ляд і готові до реалізації. Цим визначенням підкрес
люється зв'язок таких інновацій з попитом, тобто з пла
тоспроможною потребою, що є необхідним для реалі
зації нових досягнень в умовах ринкової економіки.
Інновація — це нова цінність для споживача, вона по
винна відповідати його потребам і бажанням. Таким
чином, основними властивостями курортних інновацій
є їх новизна, виробнича придатність (економічна об
грунтованість), і вони обов'язково повинні відповідати
запитам споживачів.
Одним із ключових питань сучасної економічної
теорії є розуміння механізмів народження і поширення
інновацій. Поява інновацій в курортнорекреаційній
сфері обумовлена наступними обставинами.
1. Потребою ринку, тобто наявним попитом на певні
курортнорекреаційні продукти. Його можна ще назва
ти еволюційним. До еволюційного попиту також відно
сяться різні зміни в курортних продуктах, що є на рин
ку.
2. Інтелектуальна діяльність фахівців рекреаційно
го напряму для створення нового курортнорекреацій
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ного продукту, направленого на задоволення попиту,
який відсутній на ринку, але може з'явитися з появою
цього нового продукту. Його можна назвати прогнозо
ваним.
По причинах виникнення курортнорекреаційні
інновації можна класифікувати як адаптивні інновації,
що забезпечують виживання курортнорекреаційних
комплексів, як реакція на нововведення, здійснювані
конкурентами; стратегічні інновації — це інновації, ре
алізація яких носить попереджуючий характер із метою
здобуття конкурентних переваг у перспективі.
Інноваційна діяльність в курортнорекреаційній еко
номіці пояснюється двома гіпотезами [8]. Згідно першої
— в основі інноваційної діяльності, інноваційного про
цесу лежить технологічний поштовх, а з точки зору дру
гої — тиск ринкового попиту. Гіпотеза технологічного
поштовху базується на ідеї автономного розвитку на
уки, що не надає значення зворотному зв'язку між еко
номічним середовищем і спрямованістю технічного про
гресу.
У другій гіпотезі формування потреби в інноваційній
діяльності опосередковується необхідністю економіч
них агентів зіставляти розмір вживаних ресурсів (сукуп
них витрат) на інновації з результатами їх освоєння в
курортнорекреаційній діяльності. Співвідношення ре
зультатів і витрат, що зумовлює здійснення інновацій
ної діяльності, відбувається в наступних ситуаціях:
— попит і пропозиція рівновеликі — джерелом при
бутку стає зниження витрат курортної діяльності, а
інновації для максимізації прибутку використовуються
курортнорекреаційними комплексами недостатньо;
— перевищення попиту над пропозицією, що приз
водить до залучення у курортній діяльності резервів та
інновацій, зростання додаткових витрат, які покрива
ються збільшенням обсягів виробництва курортнорек
реаційних продуктів і їх продажів;
— попит нижчий за пропозицію — зменшуються
ціни і засоби на інноваційну діяльність, з обігу вилуча
ються неефективні чинники курортної діяльності за до
помогою їх консервації. Оптимальний рівень прибутку
стримується лише за рахунок зниження витрат.
Отже, інновації активно залучаються в курортно
рекреаційну діяльність лише тоді, коли зростання по
питу вимагає різкого збільшення обсягу виробництва
курортнорекреаційних продуктів, тобто пріоритетни
ми для здійснення інноваційної діяльності є економічні
умови. Таким чином, гіпотеза ринкового попиту зв'яза
ла зростання інноваційних можливостей курортноту
ристичної економіки з вимогами ринку.
Початковим рівнем зародження інновацій, на наш
погляд, є окрема курортнорекреаційна структура. У
теорії Р. Нельсона і С. Уінтера також робиться акцент
на зародження інновацій на рівні окремих фірм. При
цьому інновації на такому рівні продукують інноваційні
процеси в національній курортнотуристичній сфері. У
зв'язку з цим, для кожного курортнорекреаційного
комплексу створюються нові умови їх функціонування
і утворюються нові стимули для подальшої зміни їх по
ведінки. Згідно моделі Р. Нельсона і С. Уінтера, поки
фірма отримує свій прибуток на певному рівні, її орган
ізаційна поведінка характеризується набором встанов
лених рутин. Але коли прибуток падає і стає нижчим за
прийнятний рівень, організація починає пошук нової
успішнішої моделі свого розвитку. Тому, виживають ті
фірми, які змогли забезпечити необхідний рівень при
бутку в умовах мінливого середовища. Таким чином,
згідно гіпотези виникнення інноваційної діяльності
внаслідок тиску ринкового попиту, інноваційної теорії
Й. Шумпетера, а також моделі Р. Нельсона та С. Уінте
ра як початковий рівень зародження інновацій слід вва
жати мікрорівень.
Розглянемо процес переходу на інноваційний про
дукт курортнорекреаційним комплексом при існуючих
традиційних продуктах. Такий перехідний процес заз
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вичай пов'язаний з порушенням рівноважного стану
виробництва продуктів, тобто
Θ

∫[z

s

(t ) − z n (t )] y (t )dt = Q

(1),

0

де y (t ) — обсяг виробництва продуктів курортно
рекреаційного комплексу; z s (t ) — питомі поточні вироб
ничі витрати, відповідні традиційним продуктам; z n (t ) —
питомі поточні виробничі витрати, відповідні інновац
ійному продукту; Q — капітальні витрати, здійснювані
на розробку та закупівлю компонент інноваційного про
дукту; t — час функціонування; Θ — період часу, про
тягом якого комплекс передбачає окупити вироблені ка
пітальні витрати.
У випадку, коли має місце рівність прибутку і вит
рат, має місце продуктова рівновага, за якої жодному з
курортнорекреаційних продуктів не можна віддати
явної переваги. Передбачимо, що приріст обігу комп
1 dy
. Тоді y (t ) = y0 eϕt ,
лексу постійний в часі і рівний ϕ =
y dt
де y 0, z s , z n — початкові значення відповідних пара
метрів. У цьому випадку виробничий план курортнорек
реаційного комплексу задається параметрами ϕ та Θ, а
умова продуктової рівноваги (1) набирає вигляду
ϕΘ
( z s − z n )(eϕΘ − 1) =
. Тоді поява інноваційного курорт
y0
норекреаційного продукту задається нерівністю
ϕΘ
( z s − z n )(eϕΘ − 1) >
(2).
y0
Якщо нерівність (2) виконується, то курортнорек
реаційний комплекс переходить на виробництво інно
ваційного продукту. Проте умова (2) може і не вико
нуватися; тоді комплекс залишається в рамках вироб
ництва традиційних продуктів. Якщо ж умова (2) по
рушується систематично, то в таких випадках гово
рять про виникнення технологічної пастки, тобто про
перебування курортнорекреаційного комплексу в не
ефективному технологічному стані, попри наявність
прогресивних курортнорекреаційних продуктів [9;
10].
Припустимо, що деякий курортнорекреаційний
комплекс розробляє інноваційний продукт і несе вит
рати на здійснення цієї діяльності. Якщо xi — обсяг інве
стицій комплексу i у розробку інноваційного продук
ту, то інтенсивність цієї діяльності hi буде функцією
обсягу інвестицій в інноваційні розробки hi = h( xi ). Ефек
тивна інтенсивність такої роботи hi може бути представ
лена у вигляді g i = hi + αh j , 0 ≤ α ≤ 1. Коефіцієнт α є пара
метром, що характеризує наявність конкурентів, які
розробляють аналогічний інноваційний продукт із
інтенсивністю h j.
Передбачатимемо, що момент ϑi створення комплек
сом i інноваційного продукту визначається випадко
вою величиною, що характеризується розподілом Пу
ассона P(ϑi ≤ t ) = 1 − e − g t . Функція, що визначає витрати
курортнорекреаційного комплексу на інноваційну
діяльність z (h) , має позитивні першу і другу похідні. При
некооперативній поведінці курортнорекреаційних ком
плексів у здійсненні інноваційної діяльності і на курор
тнотуристичному ринку комплекс вибирає інтен
сивність розробки hi з метою максимізації очікуваного
дисконтованного прибутку:
0

0

0

0

0

0

i

Pi N =

∞

∫ exp[−(r + g

t =0

1

+ g 2 )t ]( p N (c) − z (hi ) +

g i p i + g j ( pi − p k )
r

)dt (3),

де p N — рівноважний прибуток, pi , p K — постінно
ваційні функції прибутку відповідно комплексу i та кон
курентів, c — питомі виробничі витрати.
Підінтегральний вираз включає наступні складові.
Щільність ймовірності того, що жоден із курортнорек
реаційних комплексів у момент часу t не досягне успіху
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в розробці інновацій, складає exp[ −( g1 + g 2 )t ] , і в цьому
випадку комплекс i отримує прибуток p N (c ) − z ( hi ) .
Щільність ймовірності того, що комплекс i першим
досягне успіху в розробці інновацій, складає
g i exp[ −( g1 + s 2 )t ], і в цьому випадку він отримує прибу
ток pi .
r
Щільність ймовірності того, що конкуруючий ком
плекс j першим досягне успіху в розробці інновації,
складає g j exp[−( g1 + s 2 )t ] , і в цьому випадку комплекс i
( p − pk )
з моменту інновації отримує прибуток i
.
r
Всі очікувані прибутки дисконтуються множником
e − rt . Виконуючи інтегрування, отримуємо наступний ви
раз для очікуваного дисконтованного прибутку в умо
вах інноваційної діяльності

нологій, збільшенню попиту на курортнорекреаційні
продукти, а, отже, і зародженню нової хвилі розвитку,
що характеризується життєвим циклом даних інновацій.
У процесі розвитку курортнорекреаційної економіки
одні інновації і відповідні їм хвилі змінюють інші інно
вації і нові хвилі. Перехід від однієї хвилі до іншої вик
ликає дискретний стрибок у розвитку.
Аналізуючи з цих позицій стан курортнорекреа
ційної сфери України, слід зазначити, що нині чинна
хвиля розвитку на базі деякої сукупності традицій
них інновацій вичерпала свій потенціал розвитку, руй
нування старого стану вже активізувалося і почало
ся очищення економічного простору від старих не
ефективних елементів, але при цьому інноваційні про
цеси ще не сформували нові елементи для заміщення.
У цьому випадку реалізувався тривалий перехідний
нестійкий період у курортнорекреаційній економіці,
що супроводжується депресією і кризою. Академік
hi ( pi + α ( pi − pk )) + h j (αpi + ( pi − pk ))
В.М. Полтерович назвав такий період — "інновацій
p N (c) − z (hi ) +
r
(4). ною паузою" [12].
Pi N =
r + (1 + α )(hi + h j )
ВИСНОВКИ
У кінці дослідження хотілося б зупинитися на на
Дослідження
в
рамках
проекту моделювання інно
ступній недостатньо дослідженій проблемі. Більшість ваційних процесів у курортнотуристичній
економіці
теорій економічного розвитку, що існують на сьо дозволило отримати наступні результати:
годнішній день, відводять головну організуючу роль
— запропоновано теоретикометодологічний підхід
екзогенним чинникам ринкової економіки, які забез до модельного аналізу впливу інновацій на розвиток ку
печують економічне зростання. У той же час Й. Шум рортнотуристичної сфери в умовах трансформаційної
петер одним із перших показав значення ендогенних економіки, який дозволяє адекватно реагувати на ди
чинників економічного розвитку, тим самим вводячи в наміку змін економічного середовища;
нього такий часовий принцип, як дискретність [11]. Ос
— побудовано модель переходу на інноваційний
новною рушійною силою розвитку, згідно шумпетері продукт курортнорекреаційним комплексом при існу
анській теорії, є інноваційний процес. При цьому ючих на ринку традиційних продуктах; виконано дос
підході процес розвитку економіки володіє принципом лідження умов переходу на інноваційний рівень;
дискретності, а не безперервності, як за умовчанням
— побудовано модель отримання дисконтованого
передбачалося в більшості досліджень, присвячених прибутку в умовах інноваційної діяльності з врахуван
розвитку.
ням конкуренції та спільного існування на ринку інно
У розумінні Шумпетера "развитие … — особое, раз ваційних та традиційних продуктів; виконано дослід
личимое на практике и в сознании явление, которое не ження такої моделі та отримано сценарій інноваційно
встречается среди явлений, присущих кругообороту или го розвитку.
тенденции к развитию, а действует на них лишь как вне
шняя сила. Оно представляет собой изменение траек
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ЇХ ПРЕТЕНЗІЙ
НА РЕЙТИНГОВІ МІСЦЯ НА ОПТОВИХ РИНКАХ
N. Shpak,
T. Kyrylych

COMPETITIVENESS OF SMALLENTERPRISES AS AN IMPORTANT FACTOR OF THEIR ASPIRATION
FOR RATING PLACES AT WHOLESALE MARKETS

У статті проаналізовано переваги започаткування бізнесу МПП на оптових ринках, сформульовано про@
блему несистематизованого розташування торгових місць для потенційних орендарів, досліджено першоп@
ричини її виникнення, сформовано підходи до ранжування торгових місць за вигідністю ведення бізнесу,
виокремлено чинник інтегральної конкурентоспроможності підприємства як базовий чинник для систе@
матизації та перерозподілу торгових місць на оптовому ринку, запропоновано метод рейтингування ма@
лих промислових підприємств на оптовому ринку за узагальненим інтегральним показником конкурен@
тоспроможності, з використанням якого проведено оцінювання конкурентоспроможності підприємств
вибраної окремої товарної групи та запропоновано варіанти їх розташування на торгових місцях відповід@
ної категорії.
In the article, advantages of establishing small enterprises' business at wholesale markets are analyzed; the
problem of non@systematized arrangement of trade places for potential tenants (in particular, for small enterprises)
is formulated, and origins of its appearing are investigated. The approaches to trade places ranging (depending on
the factor of profitability of the business) are proposed, a factor of integral competitiveness of an enterprise as a
basic factor for systematization and reallocation of trade places at a wholesale market is distinguished. A method
of small enterprises rating at a wholesale market according to the generalized integral index of competitiveness is
proposed, using which the estimation of competitiveness of enterprises from selected goods group is carried out,
and possible variants of their allocation at trade places of corresponding category are suggested.
Ключові слова: мале промислове підприємство (МПП), оптовий ринок, конкурентоспроможність, уза!
гальнений інтегральний показник конкурентоспроможності, метод рейтингування малих промислових
підприємств.
Key words: small enterprise, wholesale market, competitiveness, generalized integral competitiveness index, method
of small enterprises rating.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оптові ринки в Україні формувалися переважно в
середині 90х років минулого століття. Тогочасні аспек
ти заснування бізнесу обумовили хаотичність та невпо
рядкованість території оптового ринку. Орендарі, що
долучалися до оптового ринку пізніше, отримували тор
гові площі, розкидані по всій його території. Таким чи
ном склалася ситуація, що МПП однієї товарної групи
на оптовому ринку не сконцентровані у визначеному
місці, а розсіяні по всій його території. Така проблема
потребує вирішення шляхом реорганізації та упорядку
вання території ринку для формування своєрідних кла
стерів груп товарів на конкретних його ділянках. Оск
ільки на оптовому ринку пересікаються інтереси МПП
орендарів, адміністрації оптового ринку та споживачів,
то критерієм, який відображатиме усі ці інтереси при
формування оптимального механізму їх взаємодії, буде
інтегральна конкурентоспроможність малого промис
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лового підприємства. Таким чином, проблематика статті
пов'язана з кількісною оцінкою інтегральної конкурен
тоспроможності МПП для формування рейтингу їх пре
тензій на попередньо розподілені за привабливістю для
потенційних орендарів торгові місця на оптовому рин
ку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання конкурентоспроможності становило інте
рес для багатьох вітчизняних вчених, таких як: Ю.Б. Іва
нов, П.А. Орлов, О.Ю. Iванова [2], С.М. Ільчишина,
О.І. Завійської [3], А.А. Мазаракі, Д.М. Пшеслінського,
І.В. Смоліна [5], В.А. Павлова [6], Л.І. Піддубна [8], По
повиченко, Ю.В. Демченко [9], А.Н. Тищенко, І.Л. Рай
нин [10] тощо. Зарубіжні науковці також не оминули
увагою питання конкурентоспроможності та стратегі
чного управління. Серед найвідоміших з них: І. Ансофф
[1], М.І. Книш [4], А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд [11],
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хом збільшення торгової площі або взяття в
оренду нового приміщення; 5) продумана
інфраструктура оптового ринку дозволяє зба
лансовано функціонувати значній кількості
малих підприємств, створюючи кругообіг то
варів та послуг на оптовому ринку у замкнутій
системі, та забезпечує комфортні умови пере
бування покупців; 6) участь у спільній марке
тинговій діяльності з оптовим ринком дозво
ляє суттєво економити кошти МПП у по
рівнянні із одноосібним веденням бізнесу;
7) затребуваність оптового ринку; 8) позитив
на репутація оптового ринку; 9) можливість
ознайомлення із аналітичними дослідження
ми, які проводить оптовий ринок; 10) безпека
для МПП за рахунок охоронних послуг опто
вого ринку тощо.
Оскільки орендарі започатковують свій
бізнес на оптовому ринку в різний часовий
Рис. 1. Схема території оптового ринку з зазначенням товарних
проміжок, виникає проблема хаотичного роз
груп
ташування груп товарів та послуг, що утруд
нює процес вибору та купівлі для споживачів.
Тому сьогоднішні умови торгівлі диктують по
требу в оновленні та реорганізації території
оптових ринків. Дослідження думки спожи
вачів оптових ринків як пріоритетної для адм
іністрації ринку дозволяє стверджувати, що
впорядкування груп товарів і послуг на тери
торії оптового ринку є актуальним і продик
тованим часовими рамками. Для наочності вик
ладеної проблеми проаналізуємо схему опто
вого ринку, при цьому для спрощення вважа
тимемо, що на оптовому ринку функціонують
чотири товарні групи, а саме: "Електротовари",
"Будівельні матеріали", "Автотовари" та "Лег
ка промисловість" (рис. 1). Стрілками зазначе
но торгові місця кожного із орендарів та при
належність їх до конкретної товарної групи.
Справа на рис. 1 представлено систему в'їзду
виїзду, лівіше зазначено місця розташування
ключових об'єктів інфраструктури оптового
Рис. 2. Схема території оптового ринку з рангуванням торгових місць ринку (паркінг, харчоблок, інформаційна дов
ідка, банківські та обмінні послуги, острівок
Г. Хемел, К. Прахалад [12]. Однак висвітленню темати відпочинку тощо).
ки конкурентоспроможності малих промислових
З точки зору малих промислових підприємств
підприємств на оптових ринках та її кількісній оцінці орендарів вагомим показником при виборі місця про
приділено недостатньо уваги.
ведення господарської діяльності є рейтинг ринку. На
Метою статті є формування економічно обгрунто нього впливають фактори конкурентоспроможності
ваного механізму переділу попередньо проранжованих оптового ринку [13, с. 46, 47]. Тому чим вищий рей
за привабливістю торгових площ між МППорендаря тинг оптового ринку, тим більший попит на торгові
ми оптового ринку з використанням запропонованого площі від потенційних орендарів, і тим вищу орендну
методу визначення узагальненого інтегрального показ плату може встановлювати адміністрація оптового
ника конкурентоспроможності кожного МПП для фор ринку, оскільки оптовий ринок, як і будьякий суб'єкт
мування їх рейтингу щодо претензій на кращі місця для господарювання, має на меті отримання якнайвищо
торгівлі власною продукцією.
го прибутку. Однак його прибуток тісно пов'язаний
із успішністю малих промислових підприємстворен
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
дарів на його території та з їхньою конкурентоспро
Історія виникнення оптових ринківярмарків сягає можністю. Вибираючи місцем торгівлі оптовий ринок,
часів Середньовіччя. На той час це були зазвичай про МПП хоче отримати щонайкраще місце розташуван
довольчі ринки. З часом предметом торгівлі ставали ре ня власного бізнесу на території ринку, від чого за
місничі вироби, часто купцям з іноземним крамом нада лежатиме успішність ведення його бізнесу. Тому всі
вали найкращі місця, оскільки їхній товар користував торгові місця на оптовому ринку доцільно класифі
ся найбільшим попитом. На сьогоднішній день пробле кувати за рівнем привабливості для потенційних орен
ма систематизації та впорядкування торгових місць на дарів. Враховуючи практику діяльності промислових
ринках залишається актуальною. Розглядаючи її в кон ринків та власні дослідження, пропонується всі наявні
тексті співпраці малих промислових підприємств та оп на ринку торгові місця розділити на чотири групи і
тових ринків, слід зазначити переваги започаткування присвоїти кожному торговому місцю ранг від I (най
малого бізнесу на оптовому ринку: 1) оптовий ринок за кращі місця) до IV (найгірші місця). Відповідно орен
безпечує стабільний та значний потік покупців; 2) на оп дна плата для торгового місця I групи буде найвищою,
товому ринку передбачаються значні обсяги реалізації а для торгового місця IV — найнижчою. Проміжні ве
продукції та швидкий обіг коштів; 3) МПП, функціоную личини орендної плати буде встановлено для торго
чи в умовах жорсткої конкуренції, стимулює розвиток вих місць II та III груп. Використовуючи схему (рис.
власного бізнесу та вдосконалює його; 4) на оптовому 1), проранжуємо всі торгові місця на оптовому ринку
ринку є можливість розширення власного бізнесу шля за запропонованими вище критеріями. Присвоєння I
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рангу запропоновано для тих місць, які знаходяться
найближче до системи в'їздувиїзду (входувиходу).
II ранг присвоюється місцям, які знаходяться далі від
системи в'їздувиїзду (входувиходу), але неподалік
від них розміщено хоча б один з об'єктів інфраструк
тури ринку, IV ранг отримали місця, які розташовані
вглибині ринку і не мають близького сусідства із
інфраструктурними об'єктами, а місцям, які залиши
лися, було присвоєно III ранг. Результати рангуван
ня представимо на рис. 2.
Проблему хаотичного розташування товарних
груп на оптовому ринку можна вирішити шляхом вра
хування інтересів МПП та оптового ринку. МПП при
реорганізації та переділі торгових площ бажатимуть
отримати місця І рангу або хоча б ІІ рангу, тоді як
метою оптового ринку є цілковита заповненість тор
гових площ орендарями. Справедливий розподіл мож
ливий за умови чіткого профілювання торгових рядів
та врахування узагальненого інтегрального показни
ка конкурентоспроможності кожного із існуючих
малих промислових підприємств — потенційних орен
дарів.
Спираючись на попередні напрацювання [13, с. 48,
49], де виокремлено фактори, що впливають на кон
курентоспроможність МПП як претендентів на орен
ду кращих місць на оптовому ринку, враховуючи
різноплановість наведених факторів та удосконалив
ши один із відомих матричних методів (метод балів)
[3, с. 311—312], запропонуємо метод рейтингування
МПП — потенційних орендарів місць на оптовому
ринку — за узагальненим показником конкурентосп
роможності. Використання методу балів обумовлене
такими його перевагами: 1) можливість порівняння
різнопланових факторів; 2) можливість порівняння
факторів із різними одиницями виміру; 3) можливість
порівняння факторів, які не піддаються математично
му підрахунку, але мають суб'єктивне вираження
(імідж підприємства, рівень обслуговування, дизайн
приміщення тощо); 4) порівняння підприємствконку
рентів за широким переліком різноманітних критеріїв;
5) можливість застосування методу для значної
кількості підприємств; 6) можливість уніфікації
різнопланових критеріїв (зведення математичного
представлення факторів конкурентоспроможності до
єдиної порівняльної шкали); 7) можливість доповнен
ня методу новими факторами; 8) застосування цього
методу враховує вагомість кожного обгрунтованого
фактору. Для визначення конкурентоспроможності
підприємств цей метод застосовували М.Г. Пивоваров
[7, с. 184—185], І.В. Поповиченко, Ю.В. Демченко [9,
с. 74—75], однак механізм цього методу сформовано
для визначення загального показника конкурентосп
роможності. Авторами запропоновано вдосконале
ний метод, особливістю якого є можливість об'єднан
ня факторів конкурентоспроможності у групи за еко
номічними напрямами і проведення аналізу у кожній
із груп, незалежно від їх кількості та кількості фак
торів, які становлять групу, запропоновано алгоритм
уніфікації поділу факторів конкурентоспроможності
на довільну кількість груп довільної кількості фак
торів. Такий підхід дозволяє досліджувати підприєм
ства за ширшим спектром напрямів і надавати реко
мендації із покращення конкурентоспроможності
того чи іншого досліджуваного підприємства у де
тальнішому аспекті. Покроково механізм застосуван
ня вдосконаленого методу балів виглядає так.
1. Формується вихідна матриця показників, за яки
ми проводиться оцінка, розмірністю m ⋅ n , де m —
кількість показників, n — кількість МПП. Кожен i й по
казник ( 1 ≤ i ≤ m ) на j му об'єкті ( 1 ≤ j ≤ n ) задається
відповідним коефіцієнтом: K ij . Рядки отриманої матриці
представлятимуть напрямки конкурентоспроможності
кожного із досліджуваних малих промислових під
приємств за т різними показниками:
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(1).

2. Для отримання повнішої картини диференціації
конкурентоспроможності кожного МПП згрупуємо
фактори на p груп. Тоді вихідна матриця K розбиваєть
ся на p менших матриць розмірності mq ⋅ n , ( 1 ≤ q ≤ p ),
причому
p

∑ mq = m

(2).

q =1

Далі пункти 3—8 виконуються для кожної меншої
матриці окремо.
3. На основі цього будується вектор ( k1q , k 2q , ... , k mq), де
kiq — коефіцієнт вагомості кожного показника, з вра
хуванням умови:
mq

∑ ks = 1

(3).

s =1q

4. Визначаються еталонні (максимальні) значення за
кожним із mq оціночних показників та будується додат
ковий вектор чисел ( K max iq) — показників підприємства
еталона, де:
K max iq = max K iq j , (1q ≤ iq ≤ mq )
(4).
1≤ j ≤n
5. Встановлюється шкала уніфікації показників
(максимально встановлений бал оцінювання окремого
1 ≤i ≤m

q ).
показника), яка задається вектором Бiq ( q q
6. Обчислюються бали з оціночних показників (Бiq j):

Бiq j =

K iq j
K max iq

⋅ Бiq , (1q ≤ iq ≤ mq ,

1≤ j ≤ n )

(5).

7. Для отримання зважених балів конкурентоспро
можності ( Бконкур iq j ) малих промислових підприємств на
оптовому ринку використовується формула:
Б конкур iq j = Бiq j ⋅ kiq
(6).
8. Обчислюється інтегральний показник конкурен
тоспроможності МПП за p групами факторів:
mq

I q конкур j = ∑ Бконкур iq j
iq =1q

(7).

9. Визначається узагальнений інтегральний показ
ник конкурентоспроможності МПП ( УІП j ):
p

УІП j = ∑ I q конкур j
q =1

(8).

Сформуємо основні етапи методу рейтингування
малих промислових підприємств на оптовому ринку за
узагальненим інтегральним показником конкурентосп
роможності та проведемо практичний розрахунок з ви
користанням запропонованих методичних положень,
використавши сукупність МПП у кількості п'ять оди
ниць з групи "Електротовари".
1) Підготовчий етап. Збір інформації серед п'яти
МПП однієї товарної групи по кожному з визначе
них факторів [13, с. 48—49]. На цьому етапі було опи
тано підприємства групи "Елетротовари": "Світлоді
од", "Укрлампа", "Батарейка", "Жаринка", "Електро
ремісник".
2) Класифікаційний етап. Згрупуємо фактори кон
курентоспроможності МПП на: фінансові, маркетин
гові, географічноаналітичні, нормативноправові,
міжнароднополітичні, якісноекологічні, демографічні,
науковотехнічні (табл. 1).
3) Етап обговорення. Адміністрація оптового ринку
формує експертну групу, якій передається зібрана
інформація для обговорення, голосування та остаточ
ного присвоєння тої чи іншої кількості балів факторам
конкурентоспроможності МПП, які неможливо
кількісно виміряти.
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Таблиця 1. Ступінь впливу окремих складових потенціалу МПП групи "Електротовари" на оптовому ринку на рівень конкурентоспроможності
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4) Аналітичний етап. Його реалізація передбачає
застосування вдосконаленого авторами методу балів із
покроковим представленням математичних перетво
рень.
5) Підсумковий етап. Визначається інтегральний
показник конкурентоспроможності за кожною групою
факторів та узагальнений інтегральний показник.
6) Рекомендаційний етап. Формуються пропозиції
для адміністрації оптового ринку стосовно підприємств
лідерів та підприємстваутсайдерів.
Застосувавши вдосконалений механізм визначення
конкурентоспроможності, визначимо рівень конкурен
тоспроможності для п'яти реальних малих промисло
вих підприємств, що діють на оптовому ринку в групі
"Електротовари". При цьому фактори конкурентоспро
можності поділимо на 8 груп ( p = 8 ). Тоді матриця роз
бивається на 8 менших матриць. Вихідна матриця пред
ставлена у табл. 1 у колонках 4—8. Дані для цієї мат
риці зібрано авторами експертним способом шляхом
опитування власників МПП та адміністрації оптового
ринку. Вектори, що складається з максимальних значень
у кожній із менших матриць, представлено у колонці 9
табл. 1. Обчислені бали з оціночних показників (Бi j ) у
табл. 1 вказано в 11—15 колонках. Вектори ступенів ва
гомості (kiq ) зазначено у 16 колонці табл. 1 згідно із по
передніми дослідженнями, у яких фактори конкурен
тоспроможності поділяються на визначальні фактори
( kiq = 0,0417), фактори середньої дії ( kiq = 0,0238), супутні
фактори ( kiq = 0,0108 ) [13, с. 49]. Зважені бали конкурен
тоспроможності Бконкур i j у кожній із менших матриць об
числені у табл. 1 у 17—21 колонках. Інтегральні показ
ники конкурентоспроможності (I q конкур j ) по кожній із
восьми груп факторів представлено у рядках 4, 28, 33,
37, 40, 43, 45, 47 табл. 1, інтегральний показник конку
рентоспроможності ( УІП j ) обчислено у рядку 48 табл.
1.
Проведений порівняльний аналіз конкурентоспро
можності п'яти МПП групи "Електротовари" свідчить про
беззаперечні конкурентні переваги МПП "Електрореміс
ник", воно лідирує за усіма групами факторів, крім нор
мативноправового, оскільки підприємство відносно не
давно функціонує на оптовому ринку. Друге місце посідає
МПП "Батарейка". Його висока конкурентоспроможність
забезпечується за рахунок маркетингових факторів, які
чинять значний вплив, кількісно переважаючи усі інші. У
чотирьох із восьми груп факторів воно програє іншим
МПП (не порівнюючи із підприємствомлідером), однак
аналізуючи узагальнений інтегральний показник конку
рентоспроможності, МПП "Батарейка" тримає лідирую
чу позицію після МПП "Електроремісник". Сильні сторо
ни у підрахунку конкурентоспроможності МПП "Жарин
ка" — це фінансові та географічноаналітичні фактори.
Серед досліджуваних МПП "Світлодіод" та "Укрлампа"
показали найнижчі результати конкурентоспроможності,
однак після реорганізації території оптового ринку їхні
показники можуть покращитися.
На основі проведених розрахунків та аналізу резуль
татів можна вибрати дві стратегії переділу торгових
площ на оптовому ринку: 1) найкращі місця надавати
орендарям із найвищою конкурентоспроможністю, тоб
то МПП "Електроремісник" та МПП "Батарейка". Тоді
оптовий ринок ризикує втратити орендарів, яким на
дасть торгові місця IV рангу, однак якщо рейтинг опто
вого ринку високий і пропозиції від потенційних орен
дарів перевищують можливості оптового ринку із на
дання торгових площ, ця стратегія доцільна; 2) найкращі
місця надавати МПП із найнижчою конкурентоспро
можністю ("Світлодіод" та "Укрлампа"), обгрунтовую
чи це тим, що найбільш конкурентоспроможних орен
дарів постійні клієнти знайдуть, незалежно від місця
розташування. Ця стратегія доречна, коли рейтинг рин
ку низький і потенційних орендарів мало або немає. Вона
забезпечить підтримку конкурентоспроможності існу
ючих орендарів без входження нових МПП.
q

q
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблему невпорядкованого заповнення оренда
рями площ оптового ринку за товарними групами ви
рішено шляхом розподілу торгових місць на групи за
вигідністю ведення бізнесу, з однієї сторони, та виз
начення показника інтегральної конкурентоспро
можності малих промислових підприємств на оптових
ринках, з другої сторони. Зіставлення цих величин
дозволяє обгрунтувати справедливий перерозподіл
торгових місць між МППпотенційними орендарями.
Математичною основою оцінки конкурентоспромож
ності є вдосконалений та уніфікований метод балів,
який може служити базою подальшого застосування
не лише для торгових підприємств, але й для вироб
ничих. Подальші дослідження стосуватимуться удос
коналення механізму розрахунків за оренду на опто
вих ринках торгових місць відповідної категорії ма
лими промисловими підприємствами з певним рейтин
гом.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ В СРАВНЕНИИ С
ИНОСТРАННЫМИ МОДЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
ANALYSIS OF MODERN FINANCIAL MARKET OF UKRAINE CONDITION BY COMPARISON TO
FOREIGN MODELS OFFINANCIAL MARKET DEVELOPMENT

В данной статье анализируется современное состояние финансового рынка Украины, для более яс@
ной оценки состояния используется сравнение со странами — Германией, Японией и Великобританией
— и выявляется основной недостаток украинской финансовой системы.
This article examines the current state of the financial market of Ukraine, for a clearer assessment of the
State used the comparison with Germany, Japan and Britain and is the main disadvantage of the Ukrainian
financial system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Низкая степень капитализации является важной про
блемой финансового рынка Украины. Недостаточный уро
вень капитализации банков Украины свидетельствует об их
низкой конкурентоспособности с иностранными банками.
Гораздо больше структурных и институциональных про
блем существует в деятельности небанковских финансовых
посредников и в функционировании фондового рынка. Ук
раинская фондовая биржа имеет довольно ограниченные
обороты. Сейчас относительно активно проводятся опера
ции с государственными ценными бумагами. Очень важно
создать насыщенный рынок, так как именно он может сыг
рать роль пускового механизма для всестороннего разви
тия финансовой системы Украины. Решению этих проблем
будет способствовать принятие соответствующих законов
и окончание приватизационных процессов в стране [1].
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Проблемам глобализации и интернационализации со
временных финансовых рынков посвящены исследования
многих американских и европейских ученых, таких как
Г. Бирман, Л.Дж. Гейтман, Р.Розен, Б. Койли, С. Шмидт,
Дж. Фридман и др. [2].
Весомый вклад среди украинских экономистов в иссле
дование проблем и перспектив развития финансового рын
ка Украины сделали такие ученые, как Шелудько В.М, Крав
ченко Ю.Я., Павлов В.И., Миркин В.И. и др. [3].
Однако следует отметить, что недостаточно исследован
ными остаются вопросы определения роли и места финан
сового рынка Украины в системе мирового финансового
рынка, а также тенденции его развития в условиях глоба
лизации и внутренние возможности страны для становле
ния финансового рынка Украины.
ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Данное исследование предполагает анализ состояния
финансового рынка Украины, причины, которые негативно
влияют на становление рынка, анализ ведущих мировых
финансовых рынков и возможность интеграции успешных
пунктов ведения финансового рынка за рубежом в систему
украинского финансового рынка.

www.economy.in.ua

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одним из главных вопросов развития финансового рын
ка в Украине является функционирование неорганизован
ного рынка. Преимущество неорганизованного рынка над
организованным достаточно негативно влияет на состояние
развития последнего. В результате чего невозможно полу
чить правдивую информацию о состоянии эмитента, при
влекательность ценной бумаги, что в дальнейшем способ
ствовало бы выгодному размещению ценных бумаг в ту или
иную отрасль промышленности. Это приводит к снижению
эффективности финансового рынка, а также способствует
увеличению риска для инвестора. То есть можно сказать,
что неорганизованная торговля не дает возможности реаль
но оценить объем реализации ценных бумаг и спрос на них
[4, с. 480].
Даже действующие в законодательстве Украины нор
мативные документы, которые регулируют деятельность
субъектов финансового рынка, не решают вопросы функ
ционирования неорганизованного рынка и прозрачности
биржевой торговли. Поэтому на сегодня существует мысль
об ограничении деятельности на неорганизованном рынке,
то есть введении запрета на операции с ценными бумагами,
которые осуществляются за пределами организованного
рынка.
Что касается прозрачности финансового рынка, то без
надлежащей информации утрачивается его эффективность.
С целью создания полной и доступной информационной
базы необходимо: привести отечественное законодатель
ство в соответствие с международными стандартами рас
крытия информации, внедрить комплексную систему сбо
ра информации об участниках финансового рынка [5].
На протяжении последних нескольких лет финансовый
рынок Украины динамично развивается. Совокупные акти
вы финансовых посредников увеличились за последние 5 лет
в 5 раз — приблизительно 50% от ВВП, а объемы торгов на
организованном финансовом рынке — более чем вдвое и со
ставляют 4,2% от ВВП (табл. 1) [11].
Однако общий уровень развития финансового рынка
остается достаточно низким. Самой развернутой частью
рынка остаются коммерческие банки, причем другие инсти
туты и рынки очень сильно отстают в своем развитии. Та
кая ситуация типична для стран с переходной экономикой
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сальные банки, которым разрешены все
виды операций, кроме страховых. При
этом необходимо подчеркнуть, что гер
Номинальный ВВП
Номинальный ВВП
манские банки тесно связаны со страхо
Года
в фактических ценах
в USD (млндолларах)
выми компаниями посредством взаим
1
2
3
4
5
6
7
ного владения акциями [7].
2002
225810
Согласно вышедшему прессрелизу,
2003
267344
+41534
+18,4%
индекс экономических настроений от
ZEW (ZEW Economic Sentiment Index) по
2004
345113
+77769
+29,1%
64928
итогам января 2011 года вырос до мак
2005
441452
+96339
+27,9%
86309
+21381
+32,9%
симальной отметки за последние пять
2006
544153
+102701
+23,3%
107753
+21444
+24,8%
месяцев (15,4 пунктов), хотя месяцем ра
2007
720731
+176578
+32,5%
142719
+34966
+32,5%
нее данный макроэкономический пока
2008
948056
+227325
+31,5%
179382
+36663
+25,7%
затель находился на уровне 4,3 пункта.
2009
913345
-34711
-3,4%
117152
-62230
-34,7%
При этом полученный итоговый резуль
2010
1082569
+169224
+18,5%
136420
+19268
+16,4%
тат оказался намного лучше предвари
2011
1316600
+234031
+21,6%
165239
+28819
+21,1%
тельного прогноза экспертов финансо
вого рынка, ожидавших меньшего уве
и является результатом незавершенности законодательно личения индекса экономических настроений — до отметки
го регулирования деятельности финансовых рынков и ин 6,5 пунктов.
ZEW Current Economic Situation Index показывает по
ститутов, а также непродуманности экономической поли
тики в сфере приватизации, валютного регулирования, под зитивную динамику уже седьмой месяц подряд (рис. 1) [10],
достигнув максимального значения с 2007 года, и это после
держания низкой инфляции и т. д. [6].
Для того чтобы полностью оценить состояние украин того, как данный макроэкономический индикатор больше
ского финансового рынка, необходимо провести анализ и года находился в отрицательной зоне. Поэтому можно с уве
сравнение с финансовыми рынками ведущих стран. Для ана ренностью сказать, что текущее состояние экономики Гер
мании немецкий бизнес оценивает положительно.
лиза можно взять Германию, Японию и Великобританию.
Институты финансовой системы Японии можно клас
Особенностью финансовой системы Германии являет
ся абсолютное доминирование банков в ее активах. Более сифицировать следующим образом: банковские кредитные
55% всех германских банков относится к кредитным коо организации, кредитные организации кооперативного типа,
перативам. Большая их часть — мелкие учреждения. Более небанковские финансовые организации и государственные
половины имеют валюту баланса менее 250 млн евро. Имен финансовые организации. В структуре активов финансовой
но эта категория сократилась больше всего. Однако в теку системы доминируют кредитные учреждения, в первую оче
щем десятилетии в связи со спадом произошло существен редь, банки. Ведущей группой банков Японии выступают так
ное сокращение занятых — за пять лет почти 50 тыс. чело называемые городские банки. Городские банки занимают в
финансовой системе страны примерно такое же место, ка
век.
Все банки можно разделить на две большие группы: уни кое в Германии принадлежит гроссбанкам.
На рынке ценных бумаг городские банки многие деся
версальные и специализированные. В рамках этих групп
существует также свое деление. Ведущей группой специа тилетия были представлены лишь как инвесторы. Начиная
лизированных банков выступают ипотечные банки. По доле с 1992 года, банкам было разрешено создавать дочерние
в активах банковской системы первое место занимают бан компании по ценными бумагам с ограниченным кругом ин
ки общественного сектора. На сберегательные банки и бан струментов (исключая корпоративные ценные бумаги). Од
ки земель в совокупности приходится примерно 33% акти нако постепенно эти ограничения упразднялись (в рамках
вов. А если к ним прибавить банки общественного сектора реформы Big Bang), и в 2001 году были отменены. В настоя
со специальными функциями, а также строительносбере щее время у всех городских банков есть дочерние компа
гательные кассы, то окажется, что на банки общественного нии по ценным бумагам. А с 1 декабря 2004 года и сами бан
сектора приходится около 50% всех активов банков Герма ки получили право совершать розничные операции с кор
поративными ценными бумагами (но как посредники для
нии.
Коммерческие банки лидируют по показателю "креди компаний по ценным бумагам) [8].
Хотя финансовую систему Соединенного Королевства
ты немецким предприятиям", "кредиты зарубежным заем
щикам". Сберегательные банки традиционно занимают пер по типу относят к "основанным на рынке ценных бумаг"
вое место по предоставлению кредитов физическим лицам. (marketbased), по соотношению "активы банков/ВВП" она
Основными, а по существу единственными посредниками на превосходит Германию и Японию — страны с банковскими
рынке ценных бумаг до недавнего времени выступали бан финансовыми системами. Для этого можно оценить пока
ки. На рынке ценных бумаг имеют право работать универ затель ВВП (рис. 2) [12].
Причиной этого является то, что в Лондоне на
ZEW
ходятся 254 иностранных банка (больше, чем гделибо
в мире), на которые в 2007 году приходилось 58% бан
85
ковских активов . Деятельность иностранных банков
в Лондоне связана в основном с международными
операциями, а не с кредитованием английских заем
75
щиков. В целом более трети всех кредитов банков (ан
глийских и иностранных) в Лондоне приходится на
иностранных заемщиков. В зависимости от направ
60
ления деятельности английские банки делятся на ком
мерческие и инвестиционные. Впрочем, крупнейшие
английские банки можно назвать универсальными,
45
поскольку они образуют группы, в составе которых
имеются организации, работающие во всех сегментах.
Важнейшей группой финансовых учреждений в
15
Великобритании являются страховые компании, пен
сионные фонды и институты коллективного инвести
-10
рования. Страховой сектор Великобритании — круп
нейший в Европе и третий в мире после США и Япо
нии [9].
-22
Небольшой и фрагментированный финансовый
рынок Украины не выполняет возложенных на него
функций, а именно, мобилизации капитала для раз
05,
06,
07,
08,
09,
10,
11,
12,
01,
Дата
вития реального сектора, эффективного распределе
10
10
10
10
10
10
10
10
11
ния ресурсов, диверсификации инвестиционного пор
Рис. 1. Индекс текущей экономической ситуации
тфеля, хеджирования рисков и других. Именно вы
полнение этих функций обеспечивает финансовому
от ZEW — Германия
Таблица 1. Динамика изменения ВВП Украины с 2002 по 2011 годы
(в млн грн.)
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рынку реальный рост экономики в странах
с развитой экономикой. До последнего вре
мени финансовый рынок играл маленькую
роль в реальном росте отечественной эко
номики. Однако, с дальнейшей либерализа
цией экономической политики и более глу
бокой мировой интеграцией потребность в
финансовом рынке станет все более ощути
мой. При таких условиях низкий уровень
финансового сектора Украины фактически
может стать препятствием долгосрочному
экономическому росту. Очевидно, что буду
щее развитие финансового сектора Украи
ны фактически невозможно без реформи
рования большинства составляющих рынка
[6].
На основе проведенного анализа мож
но составить краткую характеристику пре
имуществ и недостатков перечисленных
стран (табл. 2).

ВВП
3

1,2

-0.6

-2.4

-4.2

ВЫВОДЫ
Исходя из данной таблицы можно сде -6
лать такие выводы, что недостаточный уро
01,
09,
12,
03,
01,
09,
12,
03,
01,
09,
12,
03,
Дата
10
10
10
11
11
11
11
12
09
09
10
09
вень капитализации банков Украины свиде
тельствует об их низкой конкурентоспособ
Рис. 2. ВВП Великобритании
ности с иностранными бан
ками.
Таблица 2. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков Украины
С целью создания пол
с Германией, Англией и Японией
ной и доступной информа
Преимущества
Недостатки
ционной базы необходимо:
1
2
3
привести отечественное за
- функционирование коммерческих банков.
- преимущество неорганизованного рынка
Украина
конодательство в соответ
над организованным;
ствие с международными
- неусовершенствованная законодательная
стандартами раскрытия ин
база и нормативные документы в сфере
формации, внедрить комп
финансовой системы;
лексную систему сбора ин
- непродуманность экономической политики
формации об участниках
в сфере приватизации, валютного
финансового рынка.
регулирования, поддержке низкой инфляции;
Для достижения уровня
- немобилизированный капитал.
развитых стран со стабиль
- самое большое местонахождение иностранных
Англия
ной финансовой системой, в
банков (254);
первую очередь необходимо
- деятельность, связанная с международными
осуществить такие мероп
операциями;
риятия:
- важнейшими группами финансовых компаний
1) усовершенствовать
являются страховые компании, пенсионные
законодательную базу пу
фонды и институты коллективного
тем внедрения правил для
инвестирования;
проведения операций с цен
- более трети всех кредиторов приходится на
ными бумагами в границах
иностранных заемщиков.
организованного рынка
либо взимать определенную
- доминирование кредитных учреждений –
Япония
плату за пересечение границ
банки.
организованного рынка;
- сокращение занятого населения.
Германия - доминирование банков в активах;
2) повысить конкурен
- лидируют по показателям «кредиты немецким
тоспособность банков пу
предприятиям» и «кредиты зарубежным
тем повышения их капита
заемщикам»;
лизации;
- сбербанки занимают первое место по
3) привлечь больше
предоставлению кредитов.
иностранного капитала в
6. Ершов М.В. Валютнофинансовые механизмы в со
банки, ведь на данном этапе существования Украины есть
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номика, 2000.
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СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
FORMATION OF ECOLOGICAL AUDIT IN UKRAINE WITH ACCOUNT OF WORLD EXPERIENCE

У статті наведено іноземний досвід щодо впровадження екологічного аудиту в систему обов'язкового
аудиту підприємств; проведено аналіз вітчизняної практики законодавчого впровадження екологічного
аудиту, а також розроблена методологія проведення екологічного аудиту для українських підприємств.
The article presents international experience in implementing ecological audit mandatory audit firms; the
analysis of the national legislation implementing the practice of ecological auditing and a methodology for
conducting ecological audits for Ukrainian companies.
Ключові слова: екологічний аудит, екологічний менеджмент, екологічний контроль, досвід, екологічні до!
ходи, екологічні витрати.
Key words: ecological audit, ecological management, ecological control, experience, ecological income and
ecological costs.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день світова спільнота не на жарт стур
бована такими екологічними проблемами, як зміна клімату,
поява озонових дірок, забруднення атмосфери та водного
середовища, виснаження та забруднення грунтів, вирубка
лісів, знищення здатності природного середовища до само
очистки та самовідновлення тощо. Не винятком є і Україна,
яка, як деякі науковці вважають, є зоною екологічного лиха.
За оцінками вчених, промисловими підприємствами і
транспортом України щороку здійснюється викидів близь
ко 6 млн тонн забруднюючих речовин, що становить 150 кг
на кожного громадянина країни. У водні басейни потрап
ляє більше 14 млрд м3 стічних вод, або близько 300 тис. л у
розрахунку на кожного мешканця [2, с. 38—46]. Марнот
ратний та деструктивний характер природокористування
постійно породжує нові та все більш гострі екологічні про
блеми, що свідчить про кризовий стан нинішньої державної
політики природокористування [3]. Саме тому перед нашою
державою постала проблема відсутності дієвих засобів та
методів вирішення даної ситуації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
До проблеми формування теоретичних та методологіч
них основ екологічного аудиту зверталися багато науковців.
Серед вітчизняних та зарубіжних вчених можна назвати
таких: Лебелевич С.І. [7], Максимів Л.І. [4], Мишенин Е.В.
[5], Навроцький В.М., Саталкін Ю.М., Шевчук В.Я. [6], Чу
мак А.Н. [2], та інші.
ЦІЛІ СТАТТІ
Ціллю даної роботи є аналіз світового досвіду впровад
ження екологічного аудиту; вивчення шляхів впроваджен
ня та проведення екологічного аудиту на теренах нашої
країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Результати дослідження. Для України екологічний
аудит є досить новим та погано дослідженим поняттям та
процесом, недивлячись на те, що в розвинутих країнах його
почали освоювати, запроваджувати та активно використо
вувати ще в останній чверті ХХ століття, а на теренах нашої
країні він з'явився ще у 1995 році.
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У міжнародній практиці екологічний аудит вже має свою
законодавчу, нормативнометодологічну базу, організацій
ну структуру і кваліфікованих екологічних аудиторів. У
нашій країні тільки починають розуміти, що екологічний
аудит є обов'язковою процедурою при оцінці вартості
підприємств, що приватизуються, та найбільш дієвим інстру
ментом погодження загальнодержавних і місцевих інтересів,
екологічної безпеки.
Притягнення до юридичної відповідальності підпри
ємств у країнах Західної Європи і Північної Америки за за
подіяну ними шкоду навколишньому середовищу відбу
вається з початку 70х років. Саме пов'язані з цим значні
фінансові (екологічні) збитки примусили компанії зайняти
ся оцінюванням відповідності своєї діяльності нормам еко
логічного законодавства.
До середини 80х років екологічний аудит сформувався
як функція або напрям внутрішнього (корпоративного) уп
равління для посилення контролю за діяльністю під
приємств. Цей напрямок, або функція, загального управлі
ння (екологічний аудит) був прийнятий і введений Міжна
родною торговою палатою і включав також оцінку відпові
дності стратегії діяльності компанії (корпорації) нормам
екологічного законодавства.
У 1990 році Комісія європейських співтовариств (КЄС)
виступила з першим проектом обов'язкових правил еколо
гічного аудиту. Проект викликав критику з боку Міжнарод
ної торгової палати, деяких країнчленів ЄС, а також різних
міжнародних і національних організацій. Зауваження відно
силися до можливості втручання в організацію роботи про
мислового сектора, обов'язковості екологічного аудиту і
розкриття результатів екологічного аудиту громадськості.
У 1991 році КЄС вийшла з новими пропозиціями, і в жовтні
1991 року був створений остаточний варіант правил обов'яз
кового екологічного аудиту. Він передбачає створення сис
теми природоохоронних заходів на підставі висновку про
екологічний стан підприємства.
Система природоохоронних заходів містить у собі:
— програму і план природоохоронних заходів;
— систему моніторингу за станом навколишнього се
редовища;
— систему природоохоронної документації, що ведеть
ся, періодичність екологічного моніторингу.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Документація по організації системи природоохорон
них заходів затверджується офіційним аудитором. Еколог
ічний аудит підприємства проводиться з проміжком в один
— три роки. Звіти екологічного аудита затверджуються
офіційним аудитором, а їхні висновки доводяться до відо
ма і громадськості.
Значна увага питанням екологічного аудиту приділяєть
ся в країнах Європейського Союзу. Саме тут 29 червня 1993
р. було прийнято Керівництво Європейського Союзу з еко
логічного аудиту (The EcoManagement and Audit Scheme
(EMAS)), яке набуло чинності з квітня 1995 p. Цей документ
зобов'язує промислові компанії країн ЄЄ регулярно прово
дити екологічний аудит та публікувати його результати
щодо впливу компанії на навколишнє середовище. Поряд із
Правилами екологічного керування й аудиту, затверджени
ми директивою ЄС № 1836/93, у Великобританії розробле
ний і впроваджений Стандарт для системи екологічного ке
рування BS 7750. Міжнародна організація по стандартизації
закінчила розробку міжнародних норм екологічного керу
вання підприємством ISO 14000.
Наша держава розуміє необхідність та бажає зайня
ти гідне місце у світовому співтоваристві, саме тому, ви
користовуючи міжнародний досвід, 1 січня 1998 р. були
адаптовані такі міжнародні стандарти: ДСТУ ISO 14010
97 "Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. За
гальні принципи"; ДСТУ ISO 1401197 "Настанови щодо
здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту.
Аудит систем управління навколишнім середовищем";
ДСТУ ISO 1401297 "Настанови щодо здійснення еколог
ічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з еко
логії". На зміну цим стандартам згодом прийшов єдиний
стандарт ДСТУ ISO — 19011:2003 "Настанови щодо
здійснення аудитів систем управління якістю і (або) еко
логічного управління".
За міжнародними стандартами екологічний аудит є ча
стиною Системи екологічного менеджменту та аудиту
(CEMAEMAS). Вперше в Україні ця система була застосо
вана в УкраїнськоКанадській програмі "Розвиток управлі
ння навколишнім середовищем (район басейну ріки
Дніпро)". Вона виконувалась за допомогою Міжнародного
Центру Досліджень та Розвитку Канади (LDRC). У складі
цієї програми Всеукраїнським державногромадським Фон
дом відродження Дніпра виконано комплексний проект си
стеми CEMAEMAS "Екологічний аудит і "зелені" техно
логії".
Ще одним етапом до вирішення проблеми екологічного
аудиту стало прийняття Закону України "Про екологічний
аудит" від 24 червня 2004 р. [1].
Міжнародна організація із стандартизації (ІСО) дає
таке формулювання визначення екологічного аудиту: "Еко
логічний аудит є математичний і документований процес
перевірки, що полягає в об'єктивному одержанні і оцінці
інформації і спрямований на те, щоб встановити, чи відпо
відають критеріям контролю конкретні екологічні заходи,
явища, системи регулювання або дані про них, і у повідом
ленні результатів цієї перевірки споживачу" [6, с. 344].
Міжнародна торгова палата визначає екологічний аудит
як інструмент управління, що охоплює систематичну, до
кументовану, періодичну та об'єктивну оцінку відповідності
організаційної системи управління охороною навколишнь
ого середовища, функціонування обладнання екологічним
цілям, що передбачає підвищення контролю за практичною
діяльністю в галузі охорони навколишнього середовища, а
також оцінку відповідності виробництва екологічній по
літиці компанії, включаючи і відповідність нормативним ви
могам.
Згідно закону України "Про екологічний аудит", еко
логічний аудит — це незалежний вид діяльності, який вклю
чає перевірку суб'єктів господарювання, пов'язаних із за
безпеченням екологічної безпеки, раціональним викорис
танням та відтворенням природних ресурсів, захистом і кон
курентоспроможністю об'єкта аудиту та його інвестиційною
привабливістю [1].
Виходячи із реалій сьогодення України, ми можемо ви
ділити декілька факторів, які визначають необхідність та
важливість запровадження екологічного аудиту в нашій
країні:
— необхідність посилення державного регулювання
природоохоронної діяльності в умовах зростаючої еколо
гічної небезпеки;
— зростаюча роль екологічного оцінювання оздоров
лення підприємств;
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— необхідність правильної оцінки умов екологічного
страхування;
— важливість рекомендацій по екологічному ресурсоз
береженні;
— необхідність перевірки правильності, достовірності
та об'єктивності ведення бухгалтерського обліку на підприє
мствах;
— оцінювання екологічних інновацій та інноваційних
проектів;
Екологічний аудит можна віднести до функцій управ
ління в галузі охорони довкілля. Адже саме він відіграє до
поміжну роль при прийнятті рішень, причому не лише орга
нами виконавчої влади чи місцевого самоврядування, а й
юридичними чи фізичними особами, в першу чергу — су
б'єктами господарювання, які замовляють екологічний
аудит.
У сучасних ринкових умовах підприємства потребу
ють проведення незалежної та об'єктивної оцінки еко
логічних ризиків компанії. Саме екологічний аудит дає
змогу це здійснити. Іншими словами, цей вид аудиту
сприяє підсиленню законодавчих гарантій екологічної
безпеки.
Важливою складовою у формуванні й реалізації еколо
гічної стратегії держави є адекватна оцінка стану природо
користування та охорони навколишнього середовища у
різних секторах економіки й на всіх рівнях, включаючи ви
користання конкретних природних ресурсів [7, с. 201—204].
Мишенин Е.В. [5, с. 272] зазначає, що практична реалізація
екологічної політики, забезпечення екобезпеки життєдіяль
ності населення й природних екосистем вимагають здійснен
ня екологоекономічного аналізу господарської діяльності,
складовою якого є екологічний аудит. І, власне, теоретико
методологічна конкретизація специфічних особливостей
складових екологоекономічного аналізу, визначення їх
взаємозв'язку вважається необхідною базою для подальшо
го вдосконалення, реформування функціональноструктур
ної побудови організаційноекономічного механізму при
родокористування, формування екологічно орієнтованої
інфраструктури ринку (наприклад, створення екоауди
торських фірм).
За допомогою екологічного аудиту можна вирішити
цілій ряд задач, серед них:
— оцінка екологічної частини обліку компанії та аналіз
її фінансових результатів;
— аналіз своєчасного здійснення природоохоронних
заходів;
— об'єктивна оцінка екологоекономічних відносин на
підприємстві та аналіз виправлення виявлених помилок;
— оперативний контроль виробничої діяльності з еко
логічної точки зору;
— оцінка ефективності та раціональності використан
ня природних ресурсів;
— виявлення наявних проблем екологічного управлін
ня та розробка програм розвитку компанії з екологічної
точки зору.
Розгалуження екологічних проблем сформували заса
ди до виділення різних типів або направленостей екологіч
ного аудиту. Серед них:
— експресаудит підприємств, що підлягають ліквідації;
— екологічний аудит території та місцевості;
— технічний аудит (вирішення проблеми відходів);
— енергетичний аудит;
— інвестиційний екологічний аудит;
— аудит управлінського природоохоронного самокон
тролю;
Також виділяють такі види екологічного аудиту [1]:
1) добровільний — проводиться виключно за бажанням
керівництва компанії;
2) обов'язковий — проводиться на тих підприємствах,
перелік яких визначається законодавчо;
3) внутрішній — проводиться за бажанням керівництва
компанії з метою прийняття правильних управлінських
рішень внутрішніми аудиторами, тобто штатними працівни
ками;
4) зовнішній може проводитися як за власним бажан
ням компанії, так і через законодавчо встановлену обов'яз
ковість, незалежними аудиторами.
Виходячи із вітчизняної практики, як проведення об
ліковоекономічного аудиту, так і екологічної ситуації в
Україні, та світового досвіду, можна виділити цілий ряд
особливостей, які будуть притаманними вітчизняній системі
екологічного аудиту.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Суб'єктами екологічного аудиту є:
— аудитори, тобто фахівці, які мають відповідний квал
іфікаційний сертифікат та ліцензію на заняття аудиторсь
кою діяльністю;
— аудиторські фірми, тобто організації, в статутну
діяльність яких входить надання аудиторських послуг та які
мають відповідну ліцензію згідно з законодавством;
— замовники екологічного аудиту.
Об'єктами екологічного аудиту є різні види інвестицій
ної, господарської, адміністративної діяльності, що спро
можні негативно впливати на стан навколишнього середо
вища та здоров'я населення, серед них:
— інвестиційні та приватизаційні програми і проекти
розвитку підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності та підпорядкування, в тому числі військо
вого призначення, діяльність яких пов'язана з екологічним
ризиком для навколишнього природного середовища та здо
ров'я населення;
— побудова атомних електростанцій, сховищ для їх
відходів;
— кредитні угоди, інвестиційні підрядні контракти, ре
алізація яких може призвести до порушення екологічних
нормативів, негативного впливу на стан навколишнього при
родного середовища та здоров'я населення;
— галузеві та місцеві господарські і адміністративні
рішення, реалізація яких може призвести до порушення еко
логічних нормативів чи негативного впливу на навколишнє
природне середовище та здоров'я населення, господарську
діяльність підприємств;
— екологічно небезпечні діючі об'єкти, системи, комп
лекси, в тому числі військового та оборонного призначен
ня;
— підприємства, організації та установи незалежно від
форм власності і підпорядкування, у тому числі військово
го призначення, господарська діяльність яких пов'язана з
екологічними ризиками для навколишнього середовища та
здоров'я населення;
— об'єкти, системи, комплекси загального природоко
ристування і забезпечення очищення стічних промислових
і комунальних вод, зменшення відходів, викидів і скидів ви
робництва;
— об'єкти приватизації майна державних підприємств і
організацій.
Виходячи з практики проведення аудиту, можна виді
лити наступні види послуг екологічного аудиту:
1) здійснення прогнозної та фактичної експертної оці
нки у вартісному виразі екологічних наслідків діяльності
суб'єкта господарювання;
2) екологічне та економічне обгрунтування запровад
ження ресурсоощадних і природоохоронних технологій та
обладнання;
3) екологоекономічна оцінка ризику інвестиційних
проектів;
4) оцінювання збитків та інших втрат, екологічних
наслідків від аварій, техногенних катастроф, стихійного
лиха;
5) оцінювання ефективності природоохоронної діяль
ності суб'єктів господарювання;
6) оцінювання та моніторинг екологічних аспектів при
приватизації державних підприємств;
7) експертиза адміністративної діяльності та управлі
нської політики суб'єктів господарювання з питань екології;
8) аудиторський супровід виведення підприємства з ек
сплуатації;
9) аудиторський захист корпоративних інтересів;
10) оцінювання програм ресурсозбереження;
11) інші екоаудиторські послуги.
Екологічний аудит, як і будьякий вид аудиту, повинен
виконуватися в певній послідовності. З нашої точки зору,
процес екологічного аудиту доцільно поділити на три ос
новні етапи:
— підготовка проведення екологічного аудиту на
підприємстві;
— дослідження та збір необхідної інформації, отриман
ня аудиторських доказів;
— завершення перевірки та підготовка висновків та ре
комендацій.
Кожен з етапів деталізується сукупністю певних ауди
торських процедур.
На першому, підготовчому, етапі аудитор досліджує
сферу діяльності клієнта, вивчає напрями бізнесу, види про
дукції та можливі екологічні проблеми, які для них харак
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терні. Аудитор самостійно приймає рішення про суттєвість
впливу екологічних питань на фінансову звітність клієнта
та необхідність виконання додаткових спеціальних проце
дур. Суттєвий вплив екологічного ризику притаманний
підприємствам хімічної, нафто та газодобувної, фармацев
тичної, металургійної та гірничодобувної галузей, а також
комунального господарства. При визначенні аудиторсько
го ризику слід керуватись рекомендаціями Положення з
міжнародної практики аудиту (ПМПА) 1010 "Вивчення пи
тань, пов'язаних з охороною довкілля, при аудиторській
перевірці фінансових звітів".
Оцінюючи аудиторський ризик перевірки фінансової
звітності, слід враховувати, що екологічний ризик має вплив
на всі його складові: властивий ризик, ризик контролю, ри
зик невиявлення.
Рівень властивого ризику має бути оцінений аудитором
значно вище, якщо підприємство має екологічні зобов'язан
ня згідно з чинним законодавством або укладеними дого
ворами.
Ризик контролю зростатиме, якщо за наявності еколо
гічних аспектів діяльності підприємство не має їх внутріш
нього контролю й аудиту, не ведеться окремо бухгалтерсь
кий облік екологічних витрат та зобов'язань; спеціалісти,
які займаються екологічними питаннями, не мають достат
ньої кваліфікації та досвіду.
Ризик невиявлення має бути зменшений оберненопро
порційно до збільшення властивого ризику та ризику конт
ролю, пов'язаних з екологічними аспектами, та спричинить
необхідність виконання додаткових, специфічних ауди
торських процедур.
До ознак, які свідчать, що на підприємстві склався до
сить високий рівень екологічного ризику, згідно з п. 40
ПМПА 1010, аудитори відносять такі:
— наявність звітів, підготовлених екологамиспе
ціалістами, внутрішніми аудиторами або екологічними ауди
торами, які вказують на екологічні проблеми;
— порушення законів та нормативних актів з охорони
навколишнього середовища, про які згадується у звітах кон
трольних органів;
— включення назви суб'єкта в офіційний реєстр або
графік з усунення певного виду забруднення;
— коментарі в пресі, які стосуються підприємства та
його ставлення до основних екологічних питань;
— коментарі з екологічних питань у кореспонденції
юристів;
— докази купівлі товарів та послуг, які пов'язані з еко
логічними питаннями і є незвичайними з урахуванням бізне
су клієнта;
— збільшені або незвичайні гонорари юристам чи еко
логамконсультантам, або виплати штрафів у результаті
порушення екологічних законів та нормативних актів.
Вивчення положень ПМПА 1010, зарубіжного та вітчиз
няного досвіду аудиторського контролю екологічних питань
у фінансовій звітності суб'єктів господарювання дає нам
підставу зробити висновок про те, що основними напряма
ми зазначеної перевірки мають бути:
1) контроль дотримання підприємством чинного зако
нодавства в екологічній сфері;
2) оцінювання ризику аудиторської перевірки, пов'яза
ного з екологічними питаннями, та переоцінка загального
аудиторського ризику;
3) контроль роботи і документації екологічних менед
жерів та внутрішніх екологічних аудиторів підприємства;
4) оцінювання екологічних зобов'язань підприємства та
контроль повноти їх відображення у звітності;
5) контроль правильності визначення підприємством
платежів за лімітне та понадлімітне забруднення навколиш
нього середовища;
6) перевірка наявності та сплати екологічних штрафів
та інших санкцій;
7) контроль повноти та достатності фінансування за
ходів для підтримання екологічної безпеки підприємства на
необхідному рівні фактичних витрат на охорону навколиш
нього середовища;
8) перевірка розрахунку витрат щодо зниження рівня
екологічної небезпеки;
9) вивчення внутрішньої політики підприємстваклієнта
з питань екології;
10) оцінювання впливу екологічних проблем на без
перервність діяльності підприємства та можливість його
подальшого функціонування у найближчому майбутньо
му;

Економiка та держава № 4/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
11) отримання інформації від юриста про наявність пре
тензій та судових позовів, пов'язаних з екологічними питан
нями;
12) перевірка правильності розрахунку та повноти спла
ти збору за забруднення навколишнього природного сере
довища та інших обов'язкових екологічних платежів;
13) перевірка наявності у підприємства екологічних
ліцензій (дозволів) на ті види діяльності, які визначені чин
ним законодавством;
14) контроль повноти розкриття необхідної інформації
з екологічних питань у Примітках до фінансової звітності.
Після досягнення домовленості між клієнтом та ауди
торською фірмою про проведення перевірки, рекомендова
но скласти листпропозицію (аудиторський меморандум),
в якому визначається мета, завдання перевірки та масшта
би перевірки. Після узгодження меморандуму з клієнтом
має бути укладений договір на проведення екологічного
аудиту на підприємстві. Після цього повинні бути розроб
лені план та робоча програма аудиту.
На другому етапі екологічного аудиту, на нашу думку,
необхідно встановити тісний контакт аудитора з персона
лом підприємства щодо надання та підготовки необхідної
інформації, огляд території, спостереження виробничих
процесів та приміщень, здійснення необхідних випробувань,
аналізів, експертиз, замірів тощо. Виявляються зони потен
ційного екологічного ризику, оцінюються ефективність та
економічність системи заходів підприємства щодо зменшен
ня екоризику. Проводиться аналіз навантаження на природ
не середовище, яке спричинює підприємство, та порівнян
ня його з гранично допустимими нормами навантаження на
природне середовище. Відбувається перевірка правильності
та результативності використання цільового фінансування,
прибутку підприємства для зменшення або усунення заб
руднення навколишнього середовища. У разі необхідності
для здійснення деяких експертних оцінок можуть бути зап
рошені спеціалізовані установи або фахівці. На цьому ж
етапі оцінюється система екологічного менеджменту
підприємства (детальне вивчення екологічної політики, ква
ліфікація персоналу, формування та використання інфор
мації з екологічних питань, розмежування обов'язків пер
соналу та його відповідальність). На етапі збирання інфор
мації екологічний аудитор може використовувати такі дже
рела аудиторських доказів:
— статут та установчий договір;
— екологічний паспорт підприємства;
— внутрішня управлінська документація;
— результати аналізів сировини, відходів, викидів, про
дукції тощо;
— висновки екологічної інспекції (нагляду);
— інформація юриста про екологічні позови та штрафні
санкції;
— письмові заяви, звернення, вимоги з екологічних пи
тань;
— відповіді на запит до органів місцевої влади, приро
доохоронних установ;
— дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
— статистична та податкова звітність з екологічних пи
тань;
— екологічні стандарти та нормативи.
Дані, які аудитор зібрав на цьому етапі, мають бути ним
оцінені через порівняння з установленими критеріями, тобто
кількісними та якісними показниками, які засновані на
місцевих, регіональних, національних або міжнародних ви
могах.
Ми вважаємо, що в процесі проведення екологічного
аудиту слід керуватись діючими нормативноправовими ак
тами з охорони навколишнього природного середовища, на
приклад, Законом України "Про екологічну експертизу" від
9 лютого 1995 р. (із наступними змінами і доповненнями).
Доцільним є отримання аудитором від керівництва
підприємства письмового підтвердження того, що воно роз
глянуло (врахувало) вплив екологічних питань на фінансо
ву звітність (п. 48 ПМПА 1010).
На нашу думку, аудитор повинен приділити значну увагу
оцінюванню впливу екологічних питань на:
1) консолідовану звітність (із цією метою він повинен
отримати достовірну інформацію від аудиторів дочірніх
компаній та філій щодо правильності відображення еколо
гічних аспектів у перевірених ними фінансових звітах та при
необхідності зробити узагальнення);
2) довгострокові інвестиції (зміна їх оцінки під впливом
екологічних питань);
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3) необоротні активи, такі як земля, основні засоби (у
більшості випадків відбувається знецінення активів під впли
вом екологічних питань через зміну умов їх експлуатації);
4) величину зобов'язань та резервів, відображених у
балансі (як правило, вони збільшуються під впливом еколо
гічних чинників; суттєва проблема — правильність їх оцін
ки, оскільки їх величина часто є приблизною, а її розраху
нок грунтується на ряді припущень, а не на реальних даних).
Згідно зі ст. 49 Закону України "Про охорону нав
колишнього природного середовища" в Україні здійс
нюється добровільне і обов'язкове страхування на випадок
шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього
природного середовища та погіршення якості природних
ресурсів. Саме тому аудитору доцільно отримати дані про
існуючий (або раніше діючий) страховий поліс підприємства
щодо страхового покриття екологічних ризиків його діяль
ності, а також перевірити правильність страхових платежів
та розрахунків, та чи повністю покриває страховка еко
логічні ризики.
Хід аудиторської перевірки та її результати мають бути
належним чином оформлені робочими документами ауди
тора, перелік та форма яких є вільною.
На третьому етапі екологічного аудиту має здійснюва
тися узагальнення зібраної інформації, підбиття підсумків
та розроблення рекомендацій. Фінальною частиною цього
етапу перевірки є складання аудиторського звіту та виснов
ку, передання звіту замовникові екологічного аудиту. Пе
редача звіту екологічної перевірки є необов'язковим і обу
мовлюється договором на проведення екологічного ауди
ту.
В окремих випадках аудитор, крім висновку, може по
дати додаткову пояснювальну інформацію.
ВИСНОВКИ
З упевненістю можна стверджувати, що в Україні на
сьогоднішній день існує гостра потреба у розвитку еколог
ічного аудиту. Враховуючи те, що сьогодні підприємствам
вигідніше платити штрафи за забруднення навколишнього
середовища і розміщення відходів, чим дотримуватися усіх
нормативів природоохоронного законодавства, необхідно
провести удосконалення законодавчої бази, яка регулює
природоохоронну діяльність. Також необхідно забезпечи
ти обов'язковість проведення екологічного аудиту на всіх
підприємствах, які становлять екологічну небезпеку, неза
лежно від їх форм власності, та законодавчо закріпити обо
в'язковість виконання рекомендацій екологічного аудиту.
Необхідно також розширити сферу екологічного аудиту й
на об'єкти, які вже знаходяться поза сферою виробничої
діяльності, але продовжують становити загрозу для навко
лишнього середовища — старі нафтосховища, накопичувачі
токсичних відходів (у тому числі пестицидів та мінеральних
добрив) тощо. Потрібно у найкоротші строки розробити та
прийняти єдину методичну базу для проведення аудиту,
єдині вимоги до аудиторів, єдині умови для досліджуваного
об'єкта та проробити інші комплексні питання з екологіч
ного аудиту.
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МОДЕЛЬ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ МЕТОДІВ
АНТИСИПАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
THE MODEL OF POLYCRITERIAL SELECTION OF ANTICIPATORY PLANNING METHODS AT THE
ENTERPRISES

У статті обгрунтовано значення полікритеріального вибору методів антисипативного планування у су@
часному динамічному середовищі функціонування підприємств. Уточнено сутність методів антисипативно@
го планування та розкрито їхню роль в удосконаленні інформаційного забезпечення процесу прийняття уп@
равлінських рішень на підприємствах. Розроблено та охарактеризовано модель полікритеріального вибору
методів антисипативного планування з урахуванням їхньої типології.
In the article the importance of polycriterial choice of anticipatory planning methods in today's dynamic
environment of enterprises is grounded. The essence of anticipatory planning methods is supplemented and their role
in improving of information provision of management decision making at the enterprises is disclosed. The model of
polycriterial selection of anticipatory planning methods based on their typology is formed and characterized.
Ключові слова: методи, антисипативне планування, підприємство, модель, критерії.
Key words: methods, anticipatory planning, enterprise, model, criterions.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі антисипативне управління формує
ефективний напрям розвитку управлінської діяльності
підприємства з позиції удосконалення її взаємодії із
внутрішнім та зовнішнім середовищем. Адже, за стрімкого
поширення наростаючих тенденцій невизначеності та мало
прогнозованості у середовищі функціонування проблема
вчасного та адекватного реагування суб'єктів господарю
вання на зміни умов діяльності дедалі ускладнюється. Це
зумовлено збільшенням дефіциту ресурсного (насамперед,
часового та інформаційного) забезпечення діяльності апа
рату управління підприємств, що значною мірою обмежує
процес формування та прийняття якісних управлінських
рішень. У відповідь на вищезазначене антисипативне управ
ління пропонує механізм випередження потенційних явищ
середовища функціонування, що передбачає розпізнаван
ня можливостей та загроз на початкових етапах виникнен
ня та передбачення їхнього подальшого розвитку з метою
своєчасного реагування на відповідні зміни умов діяльності.
Варто зазначити, що виконання цього специфічного призна
чення антисипативного управління в основному покладено
на функцію планування, яка спрямована на формування об
грунтованої інформаційної бази про розвиток потенційних
явищ середовища функціонування від найперших ознак
їхнього майбутнього виникнення до моменту реального на
стання.
У сучасних умовах результати антисипативного плану
вання набувають особливої цінності, оскільки надають змогу
керівникам формувати ефективні управлінські рішення
щодо випередження потенційних змін умов функціонуван
ня з метою забезпечення максимально адаптивної діяльності
та цілеспрямованого розвитку підприємства. Ефективність
цих результатів безпосередньо залежить від адекватно об
раних методів антисипативного планування, тобто способів
і прийомів реалізації усіх його операцій. В умовах існуван
ня численної різноманітності методів планування та неаби
якої багатогранності внутрішнього і зовнішнього середови
ща підприємства постає проблема адекватного вибору оп
тимальних методів антисипативного планування для реалі
зації кожної його операції залежно від різних умов функ
ціонування. Крім того, сучасне середовище є надзвичайно
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динамічним, характеризується постійним рухом та відпові
дно змінами власних параметрів, що породжує необхідність
багатокритеріального вибору методів антисипативного пла
нування з урахуванням різноманітних станів та характери
стик усіх важливих факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості методичного забезпечення функції плану
вання у системі менеджменту підприємства стали предме
том досліджень величезної когорти вітчизняних та зарубі
жних науковців. Це сформувало потужну наукову базу у
сфері планування, що охоплює глибоку змістовну характе
ристику методів планування, їхні комплексні типології, при
кладні аспекти застосування цих методів тощо. Вказана про
блематика знайшла відображення також і в працях, що при
свячені особливостям реалізації антисипативного управлі
ння та його планової функції зокрема. Варто зазначити, що
автори у своїх працях [1—3] наводять перелік окремих ме
тодів для ідентифікування та оброблення слабких сигналів
потенційних явищ середовища функціонування, а також
розкривають особливості їхнього застосування у процесі
виконання операцій антисипативного планування. Однак,
практично в жодному літературному джерелі не відобра
жено особливостей вибору методів антисипативного пла
нування залежно від конкретних внутрішніх і зовнішніх умов
функціонування підприємства.
Лише Ю.Г. Лисенко, Р.А. Руденський, Л.І. Єгорова та
ін. зазначають необхідність врахування типу досліджува
ного процесу під час вибору інструментів розпізнавання
слабких сигналів у межах антисипативного управління. На
думку науковців, використання експертного інструмента
рію спрямоване на визначення таких змін, які важко або
неможливо ідентифікувати за допомогою математичних
процедур, а також на моніторинг та розпізнавання сиг
налів, що супроводжують нестандартні процеси та явища,
які не мають зафіксованих історичних аналогів. Тоді як
математичний інструментарій надає можливість розпізна
вати слабкі сигнали за умови наявності достатньої фактог
рафічної інформаційної бази про об'єкт дослідження [1,
с. 83—84].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Оскільки основу методичного забезпечення антисипа
тивного планування складають методи прогнозування, тому
доцільно розглянути також умови їхнього вибору як допо
міжну базу для розроблення критеріїв відбору методів ан
тисипативного планування. Зокрема, на вибір методів про
гнозування впливають: сутність проблеми, що необхідно
вирішити; динамічні характеристики об'єкта прогнозуван
ня і ринкового середовища; зміст і характер наявної інфор
мації; етап або фаза життєвого циклу ринку, галузі, про
дукту; тип управління підприємством; вимоги до результатів
прогнозування [4, с. 78]. Слід зазначити, що вищеперелічені
особливості вибору методів прогнозування характеризу
ються універсальністю застосування та формують лише за
гальні орієнтири для розроблення критеріїв відбору методів
антисипативного планування.
Результати вивчення та аналізування літературних дже
рел [1—4] чітко продемонстрували проблему відсутності
логічної послідовності вибору методів для реалізації анти
сипативного планування та достатньої критеріальної бази
для їхнього відбору, що значною мірою збільшує ризик не
адекватного вибору цих методів та відповідно неефектив
ності результатів антисипативного планування.
ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
З огляду на результати вивчення та аналізування літе
ратурних джерел за проблемою [1—3], метою дослідження
є розроблення моделі полікритеріального вибору методів
антисипативного планування на підприємствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасному високодинамічному та вкрай невизначено
му середовищі функціонування антисипативне планування
як функція антисипативного управління є надзвичайно ак
туальним видом управлінської діяльності, що формує об
грунтоване інформаційне забезпечення та достатній часо
вий резерв для прийняття випереджувальних управлінських
рішень щодо використання можливостей чи усунення заг
роз умов діяльності підприємства. Антисипативне плануван
ня є послідовним процесом, що передбачає реалізацію су
купності визначених операцій за допомогою відповідного
інструментарію. Важливе місце в інструментальному забез
печенні антисипативного планування займають його мето
ди як способи і прийоми ідентифікування та оброблення
слабких сигналів різноманітних можливих змін умов діяль
ності, а також альтернативного інтерпретування їхнього по
дальшого розвитку до конкретних потенційних явищ у се
редовищі функціонування підприємства. Однак, варто зау
важити, що методи антисипативного планування перетво
рюються у дієві інструменти лише за умов їхнього адекват
ного вибору, оптимального поєднання та раціонального за
стосування.
Визначальною характеристикою середовища функціо
нування підприємства (як внутрішнього, так і зовнішнього)
є його постійна динамічність, тобто здатність до невпинно
го руху, різноманітних змін та перетворень. Тому, під час
вибору методів антисипативного планування необхідно вра
ховувати не лише єдиний фіксований стан факторів внутрі
шнього і зовнішнього середовища підприємства, але й їхні
різноманітні видозміни та характеристики. Тобто, кожен
важливий фактор, що визначає вибір методів антисипатив
ного планування, доцільно розглядати з позиції відображен
ня усіх його станів, параметрів або характеристик. Це, відпо
відно, породжує необхідність встановлення якісних та
кількісних критеріальних значень чи характеристик кожно
го фактора як підстави для вибору оптимальних методів
антисипативного планування.
З огляду на вищезазначене виникає необхідність у фор
муванні моделі полікритеріального вибору методів антиси
пативного планування, що забезпечуватиме логічну по
слідовність та обгрунтованість селективного процесу. Вар
то зауважити, що в умовах існування значної кількості
різноманітних методів антисипативного планування цю мо
дель доцільно розробляти з урахуванням їхньої типології,
що значно спрощуватиме процес вибору та забезпечувати
ме уникнення хаотичності методів, дублювання одноймен
них, але різних за призначенням, методів. На основі вивчен
ня літературних джерел [1—9] розроблено модель полікри
теріального вибору методів антисипативного планування,
що відображено на рис. 1.
Перший етап вищенаведеної моделі полягає в інформа
ційному забезпеченні полікритеріального вибору методів
антисипативного планування, що передбачає збір та виз
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начення необхідних даних про існуючі значення критеріїв
внутрішніх та зовнішніх умов діяльності підприємства. На
приклад, йдеться про з'ясування розміру підприємства, типу
його організаційної структури управління, цілей антисипа
тивного планування, визначення рівня інформаційного, кад
рового, програмнотехнічного забезпечення антисипатив
ного планування тощо.
Другий етап передбачає попередній вибір методів анти
сипативного планування із запропонованих переліків ме
тодів за кожним критерієм їхнього відбору. Варто зауважи
ти, що в умовах багатогранності внутрішнього та зовнішнь
ого середовища функціонування існує достатньо велика
кількість таких критеріїв. Однак, згідно із принципом Па
рето кількість критеріїв повинна бути мінімальною та вод
ночас достатньою для раціонального вибору методів анти
сипативного планування (20% критеріїв визначає вибір 80%
методів). Тому, у запропонованій моделі (рис. 1) відобра
жено ключові, найбільш вагомі критерії вибору методів ан
тисипативного планування.
З огляду на специфіку антисипативного планування
встановлено, що найбільш важливими критеріями відбору
об'єктноорієнтованих методів антисипативного плануван
ня є характеристики внутрішнього середовища підприєм
ства, зокрема, його розмір і тип організаційної структури
управління, а також цілі, об'єкт і предмет антисипативного
планування.
Так, на малих підприємствах, що характеризуються не
великою кількістю працівників та незначною об'ємністю і
розгалуженістю видів діяльності, доцільно використовува
ти часткові методи за комплексними індикаторами або сфе
рами функціонування організації. На середніх підприєм
ствах можна вдаватись як до часткових, так і до комплекс
них методів за сферами середовища функціонування, вида
ми діяльності або комплексними індикаторами підприєм
ства. Тоді як на великих підприємствах варто застосовува
ти комплексні методи з метою дослідження усіх видів діяль
ності, підрозділів організаційної структури управління та
сфер середовища функціонування організації.
Якщо підприємство характеризується функціональною
організаційною структурою управління, що передбачає
чітке розмежування функцій між менеджерами різних
структурних підрозділів, то рекомендовано використовува
ти методи антисипативного планування за видами діяльності
або сферами середовища функціонування підприємства. За
наявності лінійної організаційної структури управління на
підприємстві варто скористатись методами антисипативно
го планування за структурними підрозділами або комплек
сними індикаторами організації. Різні види комбінованих
організаційних структур управління створюють можливості
для вибору будьякого об'єктноорієнтованого методу ан
тисипативного планування.
Цілі, об'єкт та предмет є взаємопов'язаними елемента
ми антисипативного планування, що зумовило поєднання
їх в один критерій. Зміст цілей, об'єкта та предмета антиси
пативного планування прямо вказує на вибір того чи іншо
го об'єктноорієнтованого методу. Наприклад, якщо об'єк
том антисипативного планування є вид діяльності підприє
мства, а предметом — лише фінансова діяльність, то логіч
ним буде застосування часткового методу антисипативно
го планування за видами діяльності підприємства.
З функціональної позиції антисипативне планування
передбачає виконання трьох ключових завдань щодо виз
начення слабких сигналів потенційних змін внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства, їхнього оброблен
ня та передбачення подальшого розвитку пріоритетних
слабких сигналів до конкретних потенційних явищ середо
вища функціонування. Різні завдання планової функції по
требують застосування відповідно відмінних методів. Тому,
після визначення методів, що стосуються об'єкта і предме
та антисипативного планування, доцільно здійснювати вибір
методів за ключовими завданнями антисипативного плану
вання. Так, розпізнавальні методи антисипативного плану
вання спрямовані на ідентифікування слабких сигналів мож
ливостей і загроз, що вказують на початкові зміни дослід
жуваних тенденцій розвитку потенційних явищ або виник
нення нових тенденцій у середовищі функціонування
підприємства. Селективні методи антисипативного плану
вання передбачають оброблення ідентифікованих слабких
сигналів потенційних змін (групування, впорядкування, ран
жування, здійснення необхідних розрахунків, індикаторну
інтерпретацію тощо) з метою формування структурованої
інформаційної бази слабких сигналів та вибору на цій ос
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І етап. Інформаційне забезпечення полікритеріального вибору методів антисипативного планування (АП)
ІІ етап. Попередній вибір методів АП за кожним критерієм відбору
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДІВ АП:

1. Розмір підприємства:
- малі підприємства
- середні підприємства
- великі підприємства

2. Тип ОСУ підприємства:

АДЕКВАТНІ КРИТЕРІЯМ МЕТОДИ АП:
- часткові методи АП за комплексними індикаторами, сферами середовища
функціонування підприємства
- часткові, комплексні методи; методи АП за видами діяльності, комплексними
індикаторами, сферами середовища підприємства
- комплексні методи; методи АП за сферами середовища функціонування,
видами діяльності, підрозділами ОСУ підприємства
- методи АП за підрозділами ОСУ, комплексними індикаторами підприємства
- методи АП за видами діяльності, сферами середовища підприємства

- лінійна ОСУ
- функціональна ОСУ
- комбінована ОСУ
3. Зміст цілей, об’єкта і
предмета антисипативного
планування

- методи АП за сферами середовища функціонування, видами діяльності,
комплексними індикаторами, підрозділами ОСУ підприємства
- часткові, комплексні методи;
- методи АП за видами діяльності, сферами
- внутрішні, зовнішні,
середовища функціонування, загальними
комбіновані методи;
індикаторами, підрозділами ОСУ
- універсальні, спеціалізовані методи; підприємства

4. Зміст ключових завдань АП:
- ідентифікація слабких сигналів
- оброблення слабких сигналів
- передбачення розвитку слабких
сигналів до потенційних явищ
середовища функціонування
5. Характер антисипативної
інформації:
формалізована,
частково формалізована
аналогічна

нова

- прогностично-інтерпретаційні методи; вторинні методи; моноваріантні,
поліваріантні методи; кількісні, якісно-кількісні методи
- кількісні (економіко-математичні,
- якісні розпізнавальні та
статистичні) та якісно-кількісні методи прогностично-інтерпретаційні методи,
для усіх операцій АП
якісно-кількісні селективні методи
- кількісні (екстраполяційні)
розпізнавальні та прогностичноінтерпретаційні методи,
якісно-кількісні селективні методи

- якісні (експертні) розпізнавальні
методи, якісно-кількісні селективні
та прогностично-інтерпретаційні
методи

- прості кількісні методи,
часткові, моноваріантні методи

- складні якісні та кількісні методи
комплексні, поліваріантні методи

- стандартні експертні та
розрахунково-аналітичні методи

- складні якісні та кількісні
методи, що є елементами прогресивних
спеціалізованих програмних продуктів

достатній

7. Рівень програмно-технічного
забезпечення:
низький

- селективні методи; вторинні методи; якісно-кількісні методи

неформалізована

6. Рівень кадрового забезпечення
(рівень кваліфікації працівників
та обізнаності у сфері АП):
низький

- розпізнавальні методи; первинні, вторинні методи; якісні, кількісні методи;

високий

ІІІ етап. Формування множини методів АП на засадах результатів полікритеріального вибору
IV етап. Взаємоузгодження методів АП в межах сформованих множин та усунення взаємовиключаючих методів
V етап. Завершальне формування оптимального комплекту методів для реалізації АП
Рис. 1. Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування
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нові найбільш вагомих з них. Прогностичноінтерпретаційні
методи антисипативного планування спрямовані на перед
бачення можливих напрямів та шляхів розвитку відібраних
слабких сигналів до конктретних потенційних подій, що
можуть виникати у середовищі функціонування підприєм
ства.
Особливо важливе значення у процесі вибору методів
антисипативного планування відіграє рівень його ресурсно
го забезпечення, зокрема інформаційного забезпечення.
Варто зазначити, що інформаційне забезпечення антисипа
тивного планування характеризується специфічними пара
метрами та властивостями, що спричинено високим рівнем
невизначеності умов реалізації цієї функції. Оскільки ба
зове призначення антисипативного планування пов'язане із
визначенням слабких сигналів, які повідомляють про виник
нення потенційних змін у середовищі функціонування
підприємства, то логічно, що антисипативна інформація ха
рактеризується низьким рівнем змістового наповнення,
чіткості, вірогідності, точності тощо. Тому, для критеріаль
ної характеристики інформаційного забезпечення антиси
пативного планування у процесі вибору відповідних методів
доцільно застосовувати такий критерій, як характер інфор
мації (формалізована, частково формалізована, неформал
ізована інформація; аналогічна, нова інформація). Ступінь
формалізованості дає змогу визначити рівень об'єктивності
даних, тоді як аналогічність інформації формує уявлення
про наявність чи відсутність подібних даних, що були зафі
ксовані у минулих періодах до отриманих відомостей.
Наявність формалізованої або частково формалізова
ної інформації надає можливість для використання різно
манітних кількісних методів (аналітичних, економікомате
матичних, ймовірнісностатистичних) на різних етапах ан
тисипативного планування та за необхідності застосуван
ня якісних методів. В умовах існування неформалізованої
інформаційної бази доцільно використовувати якісні розп
ізнавальні та прогностичноінтерпретаційні методи, що зу
мовлено якісним, суб'єктивним характером даних. Якщо у
ретроспективному періоді були зафіксовані схожі, ана
логічні дані до наявної інформації, то слід застосовувати
кількісні (екстраполяційні) розпізнавальні та прогностич
ноінтерпретаційні методи, а також доцільним є поєднання
якісних та кількісних методів. Якщо ж інформація є новою,
незнайомою з попереднього досвіду, то виникає не
обхідність у формуванні обгрунтованих експертних суджень
та висновків на засадах використання якісних розпізнаваль
них методів.
Окрім рівня інформаційного забезпечення, важливе
значення під час вибору методів антисипативного плануван
ня відіграють такі критерії, як рівень кадрового та програм
нотехнічного забезпечення. Варто зазначити, що рівень
кадрового забезпечення доцільно розглядати з позиції рівня
кваліфікації працівників та їхньої обізнаності у сфері анти
сипативного планування. Відповідно, високий рівень квалі
фікації, знань та умінь щодо реалізації операцій антисипа
тивного планування надає можливість для використання
комплексних трудомістких методів дослідження об'єкта за
усіма напрямами його функціонування, а також різномані
тних складних якісних та кількісних методів на різних ета
пах антисипативного планування. Тоді як недостатній рівень
кваліфікації та обізнаності працівників у сфері антисипа
тивного управління зумовлює застосування, як правило,
часткових, моноваріантних, простих кількісних методів
тощо. Рівень програмнотехнічного забезпечення формує
можливість для використання стандартних кількісних та
якісних методів антисипативного планування або складних
автоматизованих методів, що є елементами прогресивних,
спеціалізованих програмних продуктів.
Що стосується характеристик середовища функціонуван
ня підприємства, то слід зазначити, що антисипативне плану
вання в межах антисипативного управління доцільно здійсню
вати за високого рівня нестабільності, непередбачуваності та
динамічності умов діяльності підприємства. Тому, немає сен
су розглядати ці характеристики як критерії для вибору ме
тодів антисипативного планування на підприємствах.
На основі результатів реалізації другого етапу запро
понованої моделі формується множина обраних методів
антисипативного планування. Як правило, ця сформована
множина може містити методи антисипативного плануван
ня, що виключають один одного. Це зумовлено тим, що різні
критерії створюють різні умови для вибору методів антиси
пативного планування. Тому, наступний етап полягає у взає
моузгодженні методів антисипативного планування шляхом
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перевірки можливості їхньої одночасної реалізації та за не
обхідності усуненні взаємовиключаючих методів на основі
вибору найбільш оптимальних. Завершальний етап моделі
передбачає остаточне формування найбільш оптимального
комплекту методів для реалізації антисипативного плану
вання.
Варто також зауважити, що модель полікритеріально
го вибору методів антисипативного планування характери
зується зворотнім зв'язком, що формує можливість повер
нення на попередні етапи в умовах виявлення різноманіт
них проблем, неточностей, розбіжностей тощо.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В умовах високого рівня динамічності та невизначеності
середовища функціонування антисипативне планування є
актуальним видом управлінської діяльності, що удоскона
лює ресурсне (інформаційне та часове) забезпечення про
цесу прийняття різноманітних випереджувальних управлі
нських рішень щодо використання можливостей чи усунен
ня загроз умов діяльності підприємства. Ефективність ре
зультатів антисипативного планування залежить, передусім,
від якісно сформованої методичної бази, що охоплює су
купність методів для реалізації операцій планової функції.
З метою раціонального вибору методів антисипативного
планування, що повинен відповідати вимозі адекватності ба
гатогранним та динамічним умовам функціонування, роз
роблено модель полікритеріального вибору цих методів з
урахуванням їхньої типології. Запропонована модель перед
бачає поетапну послідовність вибору методів антисипатив
ного планування за низкою найбільш важливих критеріїв,
що дає змогу здійснювати обгрунтований відбір методів за
різних станів чи параметрів ключових факторів впливу.
Перспективами подальших досліджень є розроблення
методу діагностики слабких сигналів виникнення потенц
ійних змін за видами діяльності підприємства.
Література:
1. Методы антикризисного управления по слабым сиг
налам: [монография] / [Ю.Г. Лысенко, Р.А. Руденский, Л.И.
Егорова и др.]. — Донецк: ЮгоВосток, 2009. — 195 с. —
(Сер.: Жизнеспособные системы в экономике).
2. Руденский Р.А. Антисипативное управление сложны
ми экономическими системами: модели, методы, инструмен
ты: [монография] / Р.А. Руденский; [научн. ред. проф. Ю.
Г. Лысенко]. — Донецк ЮгоВосток, 2009. — 257 с. — (Сер.:
Жиснеспособные системы в экономике = Життєздатні сис
теми в економіці).
3. Баклан І.В. Виявлення та оцінювання слабких сигналів
у середовищі машинобудівного підприємства / І.В. Баклан,
Ж.В. Поплавська, О.І. Цмоць // Актуальні проблеми еко
номіки. — 2011. — № 5 (119). — С. 257—271.
4. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: [навчаль
ний посібник] / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, О.М. Теліжен
ко. — [3тє вид., доп.]. — Суми: ВТД "Університетська кни
га", 2004. — 207 с.
5. Економічні дослідження (методологія, інструмен
тарій, організація, апробація): навч. посіб. / [В.М. Геєць, А.А.
Мазаракі, О.П. Корольчук та ін.]; за ред. А.А. Мазаракі. —
[2ге вид., допов.]. — К.: Київ. нац. торг.екон. унт, 2011. —
296 с.
6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ан
софф. — СПб: Издательство "Питер", 1999. — 416 с.
7. Журавель М.Ю. Формування системи показників оц
інки рівня інформаційної безпеки підприємства / М.Ю.
Журавель, Т.В. Полозова, О.В. Стороженко // Вісник еко
номіки транспорту і промисловості: збірник науковопрак
тичних статей. — 2011. — Вип. 33. — С. 171—177.
8. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менед
жменту: [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мель
ник. — [2е вид. доп. і перероб.]. — Львів: Національний ун
іверситет "Львівська політехніка" [Інформаційновидавни
чий центр "ІНТЕЛЕКТ +" Інститут післядипломної освіти],
"ІнтелектЗахід", 2003. — 352 с.
9. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності маши
нобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та
інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. — Львів: Ви
давництво Львівської політехніки, 2010. — 344 с.
10. Логвиненко Ю.Л. Факторний підхід до вибору ме
тодів рейтингування машинобудівних підприємств / Ю.Л.
Логвиненко // Прометей: регіональний збірник наукових
праць з економіки. — 2011. — Випуск 1 (34). — С. 130—134.
Стаття надійшла до редакції 22.01.2013 р.

67

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 316.77: 519.613

О. В. Гранат,
аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ
КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
Обгрунтовано необхідність проведення оцінки комунікаційних систем підприємств аграрного секто@
ра як основи для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприєм@
ства в сучасних умовах господарювання. Сформульовано систему принципів та розглянуто підходи до
вирішення проблеми оцінки комунікаційних систем підприємств аграрного сектора. Досліджено види та
показники ефектів комунікаційних систем як динамічних систем, що розвиваються.
Обоснована необходимость проведения оценки коммуникационных систем предприятий аграрного
сектора как основы для принятия управленческих решений относительно повышения эффективности
деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования. Сформулирована система принци@
пов и рассмотрены подходы к решению проблемы оценки коммуникационных систем предприятий аг@
рарного сектора. Исследованы виды и показатели эффектов коммуникационных систем, как развиваю@
щихся динамических систем.
Ключові слова: комунікаційні системи, комунікації, аграрний сектор, інформація, ефект, інформаційні
технології.
Ключевые слова: коммуникационные системы, коммуникации, аграрный сектор, информация, эффект, ин!
формационные технологии.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багато українських та зарубіжних вчених досліджу
вали методологічні підходи до оцінки комунікаційних
систем, проте їх загальні доробки зведені лише до ок
ремих рекомендацій. Зокрема, Ф. Уебстер відзначає [9],
що оцінка ефективної діяльності комунікаційної систе
ми потребує формулювання цілей комунікацій. Для цьо
го необхідно використовувати показники збільшення
обсягів продажу та прибутку. Крім того, необхідним є
постійний аналіз впливу окремих елементів комунікац
ійних програм на дані показники протягом періодів пла
нування, необхідних для об'єктивної оцінки ефекту вит
рат на дані комунікації. Як варіант оцінки Ф. Уебстер
запропонував вимірювання рівня поінформованості сто
совно продукції на певних етапах комунікаційної про
грами. Також він пропонує здійснювати опитування
споживачів і формувати оцінки елементів програми на
основі їх відповідей. Його пропозиції залишаються лише
рекомендаціями практичного характеру, без науково
го структурування, моделі та методики застосування.
С. Моріарті і Д. Барнет також не дають досконалої
моделі оцінки. Вказується, що ефективність є ступенем
виконання функцій маркетинговими комунікаціями [1,
с. 464]; рівень ефективності зв'язків із громадськістю
визначає число контактів із споживачами, які забезпе
чуються засобами поширення інформації у суспільстві
[1, с. 488]. Реклама, в свою чергу, вимагає оцінювання
ефективності через опитування цільової аудиторії до,
під час та після проведення кампанії ефективної рекла
ми [1, с. 472—485].
Аналізуючи роботи інших авторів, присвячені про
блемам управління та оцінки комунікаційних систем
підприємств, зокрема зарубіжних: Е. Мейо, Г. Саймона,
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та пошук шляхів вирі І. Річардса, Т. Шибутані, А. Піза, Г. Лассвелла, К. Шен
шення проблем оцінки комунікаційних систем під нона та ін., а також вітчизняних: Т.В. Калінеску, Л.С. Ви
приємств аграрного сектора на основі визначення прин наріка, О.М. Щедріної, Н.Ф. Васильєвої, В.П. Ластовець
ципів та вивчення підходів до здійснення даної оцінки. кого, Т. Б. Іванюка та ін., слід відзначити, що вони но
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Досвід останніх десятиліть показав, що людські ре
сурси мають важливе значення для забезпечення ефек
тивної діяльності підприємств аграрного сектора [3].
Досягнення сталого розвитку сучасного сільського гос
подарства меншою мірою залежить від матеріальних
витрат (наприклад, насіння та добрива), й все більшою
від участі людей у їх використанні. Такий акцент на
людські ресурси вимагає збільшити обмін знаннями та
інформацією в процесі сільськогосподарського вироб
ництва, а також потребує розвитку відповідних способів
зв'язку, каналів та інструментів. Саме такий обмін знан
нями, досвідом, інформацією на підприємствах аграр
ного сектора являє собою комунікації [2], забезпечен
ня яких, відповідно, потребує створення та застосуван
ня комунікаційних систем даних підприємств на сучасній
технологічній базі.
У багатьох країнах, у тому числі значною мірою і в
Україні, низький рівень розвитку сільськогосподарсь
кого виробництва обумовлений, серед інших факторів,
нерозвиненістю комунікаційних систем аграрних
підприємств, неефективними технологіями обміну
інформацією, невідповідністю систем зв'язку та методів
обробки інформації потребам підприємств [6; 7]. Важ
ливою науковою задачею в цьому напрямі є аналіз та
формування підходів до оцінки комунікаційних систем
аграрного сектора, використання яких створюватиме
інформаційну базу для прийняття управлінських рішень
щодо подальшого розвитку та вдосконалення комуні
кацій на аграрному підприємстві.
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типовими проблемами, які по
в'язані із управлінням комуніка
ційною системою, є відсутність
Принцип
Сутність принципу, особливості реалізації на практиці
прозорості системи врахування
Інструментарій діагностики може бути надто громіздким і включати велику
Розумної
витрат, яка дозволяє встанови
кількість показників, які часто дублюють один одного. Цим обумовлена
достатності
ти причини їх виникнення і виз
необхідність застосування даного принципу. Для цілей діагностики слід
використання
начити їх виправдану величину;
використовувати лише показники, які складають інформаційну основу для
методів оцінки
недостатній рівень відповідаль
прийняття управлінських рішень
Самі по собі показники не можуть бути корисними для прийняття управлінських
ності і мотивації персоналу,
рішень, якщо їхні значення не зіставляються з аналогічними даними, що мають
його орієнтація на зниження
відношення до об'єкта діагностики. Існують два види показників для
затрат і підвищення ефектив
Співставності
зіставлення: показники певного аграрного підприємства за попередні періоди
ності діяльності; функціонально
оціночних
часу і показники підприємств-конкурентів. Принцип характеризує практичну
нижчий рівень впевненості осіб,
показників
спрямованість оцінки, за наслідками якої необхідно зробити висновки про те, як
що приймають рішення, в ефек
змінився стан комунікаційних систем підприємства у порівнянні з попередніми
тивності структурних змін в си
періодами і у порівнянні з конкурентами
стемі управління, низький рівень
Часової
Оцінка комунікаційних систем підприємства аграрного сектора має
готовності до змін; неналагод
узгодженості оцінки впроваджуватися згідно з певним часовим регламентом
женість системи первинного до
Суть принципу полягає в тому, що коли розраховано всі коефіцієнти, виконано
кументообігу; низька опера
горизонтальний і вертикальний аналіз і описано особливості, характерні для
аналізованого періоду, необхідно зробити висновки, заради яких саме й були
тивність отримання фактичної
Закінченості
виконані всі вказані вище роботи, представлення яких має бути лаконічним і
інформації про поточну
конструктивним, тобто направленим на пошук шляхів поліпшення діяльності
діяльність підрозділів підприєм
компанії
ства, яка негативно впливає на
Будь-яка особа, що цікавиться, звертаючись у компанію, може швидко і в
прийняття управлінських рішень
Відвертості
зручному для нього вигляді отримати потрібну інформацію
[2, с. 54].
Компанія повинна ініціювати надання інформації, активно формувати
Активності
Ефективність комунікацій
відношення до себе
них систем підприємств аграр
З яких би джерел усередині компанії не була отримана інформація, вона не
Єдності змісту
ного сектора передбачає запла
повинна бути суперечною
новане і систематичне викорис
Соціальної
Інформація повинна бути цікава і корисна суспільству в цілому
тання засобів зв'язку, міжособи
позитивності
стісних каналів, інформаційно
Повинно бути цікаво працювати з інформацією, відвідувати заходи
Зацікавленості
компанії, знайомитися з проектами
комунікаційних технологій,
Наприклад, у випадку із засобом масової інформації - відповідати редакційній
аудіовізуальних систем та ЗМІ з
Затребуваності
політиці, привертати до даного ЗМІ увага читачів, рекламодавців тощо
метою збору та обміну інформа
Значущості
Значущі події, акції сильніші, ніж просто інформація, корпоративна новина тощо цією між усіма зацікавленими
Ефективніше, коли реклама, значущі події або акції і інформація в пресі
сторонами в процесі планування
Комплексності
скоординовані, базуються на єдиних підходах і дослідженнях, стилістично єдині
задля досягнення консенсусу у
тощо
вирішенні комунікаційних про
Постійності і
Необхідне планове забезпечення постійної присутності в інформаційному
блем, з якими стикаються під
регулярності
просторі
приємства аграрного сектора і
Споживач має особисто знати і виділяти компанію з маси ділового
Персоніфікованості
пошуку варіантів їх вирішення;
співтовариства
мобілізації людських ресурсів,
Джерело: власні дослідження.
надання допомоги у вирішенні
проблем на рівні міжособистіс
сять або загальнотеоретичний характер, або не можуть них комунікацій, які можуть виникнути в процесі роз
бути використані для вирішення проблем комунікацій робки планів; застосування комунікаційних технологій
на підприємствах саме аграрного сектору, тому що не у навчанні та програмах розвитку, особливо на низово
враховують специфіки сільськогосподарського вироб му рівні, з метою підвищення їх якості та ефектив
ництва та особливостей їх комунікацій. Тому пробле ності.
матика розвитку теорії та методології, а також прак
Велика частина роботи зі створення ефективних
тичних аспектів оцінки комунікаційних систем комунікаційних систем підприємств аграрного сектора
підприємств аграрного сектора є актуальною та потре фокусується на двох основних сферах: поширення
бує грунтовних досліджень.
інформації та мотивація і навчання працівників. Повний
потенціал розвитку може бути реалізованим тільки
ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
якщо існують знання і технології ефективного обміну
Використання інформаційнокомунікаційних інформацією, а також якщо працівники, що будуть ко
інструментів у діяльності підприємств супроводжуєть ристуватись комунікаційними системами, мотивовані та
ся високим рівнем витрат. У контексті цього реклама, підготовлені.
робота з громадськістю та стимулювання збуту, уп
З використанням матеріалів ряду досліджень [4; 5]
равлінські дії мають інвестиційний характер та спрямо сформульовано перелік основних принципів оцінки ко
вані на отримання віддачі. На підприємство впливають мунікаційних систем підприємств аграрного сектора
зміни об'єму продажів, величини прибутку, частки (табл. 1).
ринків збуту. Кількісна оцінка результатів застосуван
Принципи оцінки комунікаційних систем аграрно
ня методів проводиться на основі даних про ефек го сектора із ключовими ознаками їх результативності
тивність витрат на ринкові заходи щодо формування по дозволяють забезпечувати наступні вимоги щодо ефек
питу, товарної і цінової політики, стимулювання збуту тивної побудови та функціонування комунікацій на
тощо.
підприємствах [4]:
Комунікації є ефективними, якщо за їх допомогою
— раціональність організаційної структури та сис
досягаються результати. Цьому допомагає використан теми корпоративного управління (у статиці);
ня контролінгу в установі. Планування і контроль є
— раціональність організації бізнеспроцесів (у ди
концепціями контролінгу, ці дві фази разом із регулю наміці);
— відповідність загальним правилам удосконален
ванням (розробкою рішення і направленням його до ви
конання) вносять основні зміни в комунікаційну систе ня статики і динаміки для ефективної роботи аграрно
му управління [2]. Окремі дослідження показують, що го підприємства.
Таблиця 1. Класифікація та сутність принципів оцінки комунікаційних систем
підприємств аграрного сектора
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Оцінка комунікаційних систем
Ефекти функціонування підприємства,
підприємств аграрного сектора перед
досягнуті за рахунок використання
бачає оцінку ефектів функціонування
підприємства, досягнутих за рахунок
комунікаційних систем
використання комунікаційних систем.
У загальному вигляді дані ефекти
можна класифікувати на економічний
та мотиваційний. На рис. 1 представ
Економічний
Мотиваційний
лено показники ефектів комунікацій
ної системи, диференційовані за вида
ми ефектів.
Обсяги виробництва та
Кількість замовників
Якщо оцінка економічного ефек
реалізації продукції
ту є досить поширеною і має розвину
ту методологічну базу, то мотивацій
Прибуток
Кількість укладених угод
ний ефект комунікаційної системи, що
є результатом маркетингової діяль
ності підприємства, потребує додат
Рентабельність
Інформованість цільової
кової уваги з точки зору формування
аудиторії
наукових рішень стосовно його оцін
ки. У результаті реалізації даного виду
Рівень задоволеності
ефекту комунікаційної системи підви
споживачів
щується рівень споживчої задоволе
Рівень лояльності до
ності продукцією, рівень поінформо
ваності цільової аудиторії стосовно
торговельної марки
підприємства, його діяльності. Крім
Рис. 1. Види та показники ефектів комунікаційної системи
того, підвищується кількість замов
Джерело:
власні дослідження.
ників продукції та договорів на її по
ставку. Мотиваційний ефект розкри
вається у статистичних та соціологічних показниках лягає в забезпеченні надійності, прозорості й стабільності
ступеня сприйняття цільовою аудиторією маркетинго ринкового товарообміну. Такий розвиток можливий
вих комунікацій.
лише за умови використання прогресивних, науково об
Комунікаційні процеси протікають у часі динаміч грунтованих підходів щодо оцінки комунікаційних сис
но, піддаючись корегуванню, їх результативність також тем підприємств аграрного сектору як бази для форму
змінюється постійно. Фактор часу при оцінці комуніка вання управлінських рішень на основі оцінки поточного
ційних систем підприємств аграрного сектору повинен стану, проблем та передумов розвитку комунікацій кож
враховуватись постійно, як і сегментна орієнтованість ного конкретного підприємства.
комунікаційного процесу на обрану групу споживачів.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ
ПІДТРИМКОЮ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
УКРАЇНИ
PARTICULARITY OF INSURANCE WITH GOVERNMENTAL SUPPORT IN AGRICULTURAL SECTOR
OF UKRAINE

Проаналізовано законодавчу базу для створення ринку агрострахування в Україні та переваги стра@
хування як інструменту мінімізації ризиків. Вивчено досвід країн із розвинутою економікою. Проаналі@
зовано ефективність державної підтримки страхування у аграрній сфері до 2009 року та перспективи
активізації механізму державних субсидій з 2012 року. Подано рекомендації щодо роботи інституцій дер@
жавного управління для оптимізації практичного застосування схеми компенсації витрат зі страхування
агропідприємствам.
It's analyzed legislation base for forming of Ukrainian agroinsurance market and advantage of insurance as
instrument of risks minimization. It's learnt experience of countries with developed economy. It's analyzed
efficiency of governmental support of agroinsurance till the year 2009 and perspectives of activation of
governmental support mechanism since 2012. It's given recommendations for work of governmental institutions
for optimization of practical usage of scheme for optimizing of agroinsurance costs compensation to enterprises.

Ключові слова: агрострахування, державне субсидування ставок премій, страхування сільськогосподарсь!
кої продукції, аграрний страховий пул, управління ризиками, державне регулювання.
Key words: agroinsurance, governmental subsidy of premium rates, insurance of agricultural products, agricultural
insurance pool, risks management, governmental regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результати господарської діяльності виробничої
сфери АПК є найбільш чутливими до різного виду ри
зиків: від природних катаклізмів до політичних
рішень. Причому стихійні явища здатні знищити по
сіви у господарствах цілих регіонів, приносячи та
ким чином збитки не лише агропідприємствам, а й
державі, яка вимушена шукати бюджетні кошти для
їх компенсації. Тому страхування сільськогоспо
дарської продукції, витрат на її виробництво, тва
рин та тваринницьких комплексів є важливою скла
довою управління ризиками. Світова практика вико
ристання страхування як інструмент зменшення ри
зиків фермерами досить велика. Так, у США стра
хують до 70% сільгоспкультур, у Іспанії — до 80%, у
Канаді — до 55%. В Україні — менше 5%! Керівник
проекту агрострахування Міжнародної фінансової
корпорації Гарі Роше навів такі дані: "через шкід

www.economy.in.ua

ників аграрії недоотримують 10% урожаїв, через
бур'яни — 15%, через хвороби — 17%, а через по
годні умови — 58%" [1]. Для активізації ринку агро
страхування в Україні необхідно створити потужне
наукове підгрунтя реалізації такого механізму дер
жавного регулювання економікою як підтримка та
субсидування.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні та практичні аспекти страхування як
інструмента державного регулювання висвітлено в пра
цях відомих вчених, зокрема: В.Д. Базилевич, Д. Баббе
ла, В.А. Борисова, В.В. Вітлінський, А. Вільямс, В.В. Глу
щенко, В. Гроуз, В.І. Грушко, М.Я. Дем'яненко, Д. Дік
сон, В.П. Дубіщев, Ю.М. Журавльов, М.С. Клапків,
О.Л. Кашенко, А.В. Криворучко, С.І. Наконечний,
С.С. Осадець, К. Пфайффер, В.В. Смирнов, В.В. Шахов,
Р.Т. Юлдашев, О.І. Ястремський.
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ку підприємств", "Про стимулювання роз
витку сільського господарства на період
2001—2003 рр", Постанова КМУ "Про
обов'язкове страхування врожаю сільгос
пкультур" (2002 р.), Закон України "Про
державну підтримку сільського госпо
дарства України" розділ 3 — страхуван
ня (2004 р.) створили достатнє підгрунтя
для формування ринку агрострахування
в Україні [4].
Значення державного субсидування
ставок премій за страховими договора
ми можна прослідкувати за кількістю
договорів та застрахованою площею.
Так, якщо у 2005 році було зареєстро
Джерело: [5].
вано 910 договорів на 390 тис. га, то у
2007 році — це вже було у 4,83 рази
більше договорів, тоді як застраховані
площі зросли у 6,05 разів. Виплачена
субсидія зросла за 3 роки у 8,2 рази.
Кризові явища, які вже почали прояв
лятися в українській економіці, у 2008
році спричинили до зменшення як
кількості договорів (у 2,6 рази), так і
площ (у 2 рази). Виплачена субсидія
становила майже 50% суми премій.
Середня ставка премії по роках за пе
ріод з 2005 року по 2011 рік колива
лася від 3,24% до 4,93%. Після 2010
року через про цес укрупнення
сільгосппідприємств практика стра
Рис. 1. Здешевлення вартості страхових премій у аграрному секторі
хування посівів сільгоспкультур поча
України за рахунок коштів держбюджету у 2005—2008 рр., млн грн.
ла поступово відновлюватися (табл.
1).
Проте сучасний стан розвитку страхування сіль
У 2005 р. вперше були передбачені в бюджеті кошти
ськогосподарської продукції та посівів не відповідає на компенсацію частини страхових внесків — у розмірі
завданню управління ризиками, тобто це означає, що 54 млн грн., і таким чином почала працювати система
проблема формування ринку агрострахування в Ук державної підтримки страхування. Підтримка страху
раїні досі не вирішена. "Розвитку агрострахування в вання у 2005—2007 рр. сприяла збільшенню кількості до
Україні заважає недостатнє розуміння його важли говорів та застрахованих площ, які зросли за цей пері
вості як з боку агровиробників, так і страхових ком од на 6,0 відсоткового пункту та у 2007 р. становила 8%.
паній, а також недостатня кількість привабливих У 2008 р. сума підтримки зросла удвічі порівняно з 2005
страхових продуктів і взаємна недовіра учасників р. і становила 100 млн грн. (рис. 1).
ринку. Між тим, розвивати агрострахування надзви
Причому ті підприємства, які мали договори стра
чайно важливо. Щорічні втрати в агросекторі Украї хування, отримали не лише компенсацію від держа
ни досягають 3—7 млрд грн. Держава готова компен ви, а ще й можливість користуватися недоступними
сувати менше 10% цих втрат", — відзначає кандидат раніше кредитними ресурсами, бо не мали кредитної
наук із державного управління Олександр Полінець історії чи ліквідної застави. Проте процес отримання
[2].
компенсаці ї був непро зо рим і певна кі ль кі сть
підприємців її так і не отримали і віднесли страхові
МЕТА СТАТТІ
платежі на власні витрати і собівартість продукції. З
Мета даної статті — проаналізувати сучасний стан 2009 р. така державна підтримка взагалі не була пе
агрострахування, законодавчу базу, досвід державної редбачена.
підтримки агрострахування як в Україні, так і за кор
Було уведено також обов'язкове страхування
доном, надати обгрунтовані рекомендації щодо прак посівів зернових та цукрових буряків. Але, на жаль,
тичного функціонування механізму державної ця постанова не виконувалася і не виконується. Роз
підтримки управління ризиками в аграрному секторі порядження КМУ №369р "Концепція розвитку стра
України.
хового ринку в Україні до 2010 року" від 23 серпня
2005 р. [6] та Державна програма розвитку українсь
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
кого села до 2015 року, затверджена Постановою
Нині в Україні площа сільськогосподарських угідь КМУ від 19.09.07 №1158 [7], обгрунтували засади
становить 41 млн 569,4 тис. га, з них 32 млн 478,4 тис. формування ринку страхування. Згідно частині другій
га (78%) — рілля; 2 млн 409,8 тис. га (5,7%) — сіножаті; ст. 17 Закону України "Про колективне сільськогос
5 млн 489,7 тис. га (13,1%) — пасовища; 897,7 тис. га подарське підприємство" [8] підприємства самі мо
(2,1%) — багаторічні насадження; 320,8 тис. га (0,7%) жуть вибирати страхового агента. Частина друга ст.
— перелоги. Їх обробляють 56493 сільгосппідприємств 23 ЗУ "Про фермерське господарство" [9] гласить, що
різної форми власності [3]. Але страхують посіви оди фермерам на безповоротній основі надаються кошти
ниці: крупні холдинги та господарства, які кредитують з Українського фонду підтримки фермерських госпо
ся.
дарств та страхування фермерських господарств.
Існуюча законодавча база є сприятливою для роз Коливання урожайності впливає не лише на отриман
витку сектора страхування. Закони України "Про стра ня прибутків/збитків господарствами, але й на їх
хування", "Про власність", "Про фінансові послуги та здатність повернути кредитні кошти у відповідному
державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про році. Адже складні погодні умови під час перезимівлі
господарські товариства", "Про оподаткування прибут у 2000 р. призвели до банкрутства низки підприємств,
Таблиця 1. Страхування сільськогосподарських культур в Україні
за період 2005—2011 роки

72

Економiка та держава № 4/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
і в той же час високої частки непо
вернених кредитів. Але саме за ра
Управління АПР
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Реєстр
страхування,
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Мінагрополітики,
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перед
Страхова компанія
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[10]. Новий закон запроваджує ме
бюджетом
ханізм субсидованого страхування,
Копія заяви на
за якого держава відшкодовує
страхування
сільськогосподарському товарови
Зведений реєстр
робнику частку сплаченої ним стра
Аграрний страховий
заяв на страхування
ховику премії. З цією метою у дер
Пул
жавному бюджеті 2012 р. на осінній
сезон страхування озимих зернових
Рис. 2. Схема надання компенсації вартості страхових премій
виділено 70 млн грн. Таким чином,
сільгоспвиробникам в Україні з 2012 року
держава підтримає виробника сіль
Джерело: [11].
ськогосподарської продукції, міні
мізуючи втрати від погодних ризиків.
Через механізм підтримки страхування пріоритетних ний дощ, тривалі дощі, повінь, паводок, вимокання;
видів продукції держава може ще й стимулювати зимова посуха або зневоднення на землях примусово
сільськогосподарське виробництво. Міжнародною го заводнення / зрошення, грунтова кірка, випадіння
фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового бан рослин; епіфітотійний розвиток хвороб рослин; епіфі
ку) були розроблені проекти нормативноправових тотійне розмноження шкідників рослин; вторинні хво
актів, які стали офіційними документами: "Порядок та роби рослин; протиправні дії третіх осіб стосовно
умови надання державної підтримки страхування посівів. Причому страхування може здійснюватися як
сільгоспкультур", "Перелік культур та видів страхових на весь період вирощування (продукт 1), так і на пері
ризиків (продуктів), на які у 2012 році надається ком од перезимівлі (продукт 2) чи веснянолітній період
пенсація вартості страхових платежів (премій)" — По (продукт 3). Агропідприємства повинні подати заявку
станова КМУ від 15 серпня 2012 р. № 813 [11]; Поря за формою, встановленою МАППУ, страховій компанії
док визнання ризиків у сільському господарстві ката та її копію в УАПР державної районної адміністрації:
строфічними та надання і використання бюджетної по для страхового продукту 1 — до 1 жовтня, для про
зики (державної фінансової допомоги) у разі їх виник дукту 2 — до 15 вересня, для продукту 3 — до 1 берез
нення — Постанова КМУ від 15 серпня 2012 р. № 841 ня. Після цього УАПР подають реєстри заяв у ГУАПР
тощо [12]. Згідно до Постанови КМУ № 813 від 15 сер обласних державних адміністрацій, а страхові компанії
пня 2012 р. "Про затвердження Порядку та умов на паралельно здають свій реєстр заяв разом із копіями
дання сільськогосподарським товаровиробникам дер договорів, платіжних документів, довідками про
жавної підтримки у страхуванні сільськогосподарсь відсутність заборгованості в Аграрний страховий Пул.
ких культур шляхом здешевлення страхових платежів У свою чергу, протягом п'яти робочих днів ГУАПР об
(премій) і переліку сільськогосподарських культур та ласних державних адміністрацій та Аграрний страхо
видів страхових ризиків (продуктів), на які у 2012 році вий Пул мають подати зведений реєстр до Мінагропо
надається компенсація вартості страхових платежів літики. Там створюється комісія з питань надання дер
(премій)" [11] державна підтримка надається сільсько жавної підтримки шляхом здійснення компенсації
господарським товаровиробникам, які:
страхових платежів. У разі позитивного рішення ком
— здійснюють виробництво на території України; ісія включає страхувальника до реєстру тих, які мають
— уклали відповідний договір страхування;
право на отримання компенсації (рис. 2).
— сплатили страховий платіж у відповідних розмі
За процедурою Мінагрополітики у межах виділених
рах;
асигнувань здійснює розподіл коштів пропорційно по
— не перебувають на стадії ліквідації та стосовно требі страхувальників на відповідний рік, але не більше
яких не порушено справу про банкрутство;
50% від вартості страхового платежу і протягом п'яти
— не мають прострочену більш як на шість місяців робочих днів доводить його до ГУАПР обласних дер
заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом жавних адміністрацій. Фактично субсидування страхо
та Пенсійним фондом України.
вих платежів передбачає, що сільськогосподарський
Компенсуватимуться страхові премії за стандарт товаровиробник платить 100 % страхової премії стра
ним страховим продуктом для наступних сільгоспкуль ховику, а вже потім отримує компенсацію від держави.
тур: пшениця озима, яра; ячмінь озимий, ярий, жито Субсидується тільки добровільне страхування за стан
озиме, тритікалє озиме, ріпак озимий, кукурудза, со дартними страховими продуктами і стандартними пра
няшник, цукрові буряки. За таким переліком ризиків: вилами страхування.
вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка; за
У 2012 році, згідно з додатком до Постанови дер
морозки у повітрі в період формування репродуктив жавні компенсації, повинні були сплачуватися по
них органів озимої пшениці; град, удар блискавки; зем озимій пшениці за страховим продуктом 2 — страху
летрус; лавина, земельний зсув, земельний або земель вання на період перезимівлі. Загальна сума, виділена
новодний сель; пожежа, крім лісових; сильний вітер, на компенсації страхових премій з держбюджету — 70
пилова буря, шквал, смерч, суховій, видування; силь млн грн.
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Страхувати сільськогосподарську продукцію з дер
жавною підтримкою мають право страхові компанії, які
отримали ліцензію на здійснення нового виду страху
вання — "добровільного страхування сільськогоспо
дарської продукції" і є членами Аграрного страхового
пулу (юридична особа, яку страховики зобов'язані ут
ворити та утримувати). Проте станом на 26 жовтня 2012
року Нацкомфінпослуг видала лише чотири ліцензії на
страхування сільськогосподарських ризиків: ПрАТ "Ук
раїнська аграрна страхова компанія" (Черкаси), ПрАТ
"Страхова компанія" Брокбізнес "(Київ), ПАТ" СК
"Страхові гарантії" (Донецьк), ТДВ "СК "Домінанта"
(Київ). Заяви ще чотирьох компаній: АСК "ІНГО", ПрАТ
"Українська страхова компанія" Княжа Вієнна Іншуренс
Груп", ПрАТ "Українська пожежнострахова компанія
"(УПСК), СК "Уніка" — знаходяться в стадії розгляду
[13]. Процес створення Пулу йде дуже повільно, реєстр
виробників, які бажають взяти участь у програмі стра
хування з державною компенсацією, не був сформова
ний, тому цього року навряд чи ситуація на ринку агро
страхування зміниться і хоча б якась частина від запла
нованих 70 млн буде реально виплачена виробникам.
Хоча нові умови агрострахування відповідають світовій
практиці. Наприклад, у США функціонує Федеральна
програма страхування врожаю, яка включає оплату з
федерального бюджету 60% страхових премій і конт
ролює перестрахування. Тому там застраховано 70%
сільськогосподарських культур. В Іспанії фермерам
надають субсидії для сплати страхових премій, контро
люється перестрахування, надається допомога страхо
викам для страхування аграрних ринків — все це
здійснює Страховий аграрний пул (застраховано 80 %
культур) [14].
ВИСНОВКИ
Запровадження в Україні державної програми
підтримки страхування сільськогосподарської про
дукції теоретично відкриває нові можливості для кож
ного з її учасників. Зокрема, сільськогосподарський
товаровиробник отримує захист від непередбачуваних
і катастрофічних подій, перекладення частини втрат від
погодних ризиків на страховиків; використання агро
страхування як застави при отриманні банківських кре
дитів. Проте ці позитивні моменти діють і за звичайно
го страхування, окрім зниження страхових платежів
(премій) за договорами страхування. Контроль з боку
держави щодо отримання страхового відшкодування
за договором має майже найвищу преференцію, адже
випадків несплати компаніями відшкодування за умо
ви страхового випадку в Україні надто багато.
Страхові компанії, які входять до агрострахового
пулу, зі свого боку отримують розширення портфелю
продуктів для аграрного сектора економіки, прекрас
ну можливість для залучення нових клієнтів за раху
нок зниження фінансового навантаження. Держава, у
свою чергу, отримує інструмент для запобігання над
мірних фінансових витрат із бюджету для компенсації
наслідків катастрофічних подій через формування
спеціалізованих страхових фондів, можливість конт
ролювати.
Проте наявності описаних процедур, затверджених
законодавчо, не достатньо для того, щоб механізм дер
жавної підтримки страхування ризиків у сільськогоспо
дарському виробництві працював безперебійно. Попер
ше, необхідно активно використовувати інформаційні
ресурси для роз'яснення переваг страхування сільгосп
продукції. Подруге, районні управління АПР повинні
інформувати виробників про можливість та порядок
отримання державної компенсації страхування агро
продукції та вчасно збирати копії документів для пере
дачі в обласні управління з метою формування реєстру
та планування витрат бюджетних коштів. У 2012 році усі
ці кроки не було виконано зовсім і виділена сума суб
сидії (70 млн грн.) не була використана. Існуюча схема
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(рис. 2) дещо недосконала, оскільки зведені реєстри заяв
на страхування мають продублювати і головні управлі
ння, і комісії облдержадміністрації, і аграрний пул. До
статньо було б віддавати заяви на компенсацію страхо
вої премії разом із копією договору страхування та ко
пією платіжного доручення районним адміністраціям,
а ті в свою чергу обласним. Хоча, можливо, на початко
вому етапі для уникнення зловживань такий механізм є
доречним, оскільки можна порівняти усі реєстри на іден
тичність. Потретє, через дорадчі служби, наприклад,
слід донести інформацію про типові договори страху
вання, показати розрахунок страхової вартості, пояс
нити, як правильно проводиться обстеження посівів, що
таке франшиза і з чого складається страховий платіж
(величина плати за страхування коливається в межах 4,6
— 6,5%). Як діяти при настанні страхового випадку. У
четверте, страхові компанії, які бажають працювати з
бюджетною підтримкою, мають активніше реєструвати
ся до Аграрного страхового Пулу.
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У статті розглянуто чилійський досвід впровадження та вдосконалення "Системи оцінки та контролю
управління" та підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів завдяки включенню в бюджет@
ний процес постійно діючого моніторингу і оцінки виконання цільових програм та якості управління ними.
The article reviews the Chilean experience in implementing and improving "systems evaluation and management
control" and more efficient use of budgetary resources by the inclusion of on going monitoring and evaluation of an
implementation of targeted programs and their quality management in the budget process.
Ключові слова: бюджетування, орієнтоване на результат, цільові програми, моніторинг оцінка.
Key words: performance!based budgeting, targeted programs, monitoring and evaluation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджет країни є одним із найпотужніших засобів
впливу на економічний розвиток. Від раціонального ви
користання бюджетних коштів залежить не лише еко
номічне процвітання держави, а й добробут її громадян.
Серед різноманітних інструментів бюджетного регулю
вання економічного розвитку світове співтовариство
визнало найефективнішим цільові програми — основа
бюджетування, орієнтованого на результат (далі —
БОР). Водночас, впровадження та вдосконалення сис
тем моніторингу та оцінки (далі — M&О) ефективності
виконання цільових програм, поряд із професійним та
відповідальним бюджетним менеджментом, є одними з
найактуальніших питань сучасності. В умовах економі
чної кризи та обмеженості фінансових ресурсів серед
провідних країн світу, як і серед країн, що розвивають
ся, спостерігається активізація досліджень у галузі уп
равління державними видатками та впровадження дос
коналіших систем контролю за ефективністю їх вико
ристання1.
В Україні програмноцільовий метод (далі — ПЦМ)
формування і виконання бюджету впроваджено з 2002
року [17, c. 241]. Перші два етапи, передбачені Концеп
цією застосування програмноцільового методу в бюд
жетному процесі, успішно реалізовані, зокрема: розроб
лена програмна класифікація видатків державного бюд
жету; здійснений перехід до функціональної класифі
кації видатків бюджету, що відповідає міжнародним
стандартам; складені паспорти бюджетних програм
тощо. Проте, третій етап, що передбачав здійснення
оцінки та подальше вдосконалення формування і вико
нання бюджету на основі програмноцільового методу
в бюджетному процесі, впровадження якого передба
чалось з 2005 року, не реалізований й нині. Що фактич
но, нівелює саму суть ПЦМ, оскільки метою його зап
ровадження у бюджетному процесі є встановлення без
посереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів
та результатами їх використання. І саме виявлення цього
зв'язку відсутнє. Практично моніторинг та оцінка фінан
сової та економічної ефективності програм не прово
диться. Водночас, Закон України "Про державні цільові
програми" відповідно до статей 12, 14 не передбачає вне
сення змін та дострокове припинення виконання про
грами на підставі її неефективності [16, с. 1042]. На прак
тиці моніторинг та оцінка програм в Україні зводиться
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до визначення специфічної "результативності" її вико
нання, тобто шляхом співвідношення запланованих і
фактичних витрат.
Тим часом, Чилі — країна з тривалим досвідом вда
лих реформ, наприклад: пенсійної, судової, бюджетної,
медичної тощо. Тому чилійський досвід реформ надзви
чайно цікавий для України загалом, і в галузі моніто
рингу та оцінки бюджетних програм зокрема.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У наукових працях українських економістів чилійсь
кий досвід реформ досліджений мало. Найбільше вітчиз
няні дослідники приділили увагу пенсійній реформі Чилі.
У свою чергу іноземні вчені не оминають увагою чи
лійську систему БОР, а особливо систему моніторингу
та контролю бюджетних видатків. Серед них: Стівенс
Редбурн, Роберт Шей, Террі Бас, Аріель Зальцман, Марк
Робінсон, Рой Роджерс, Кейт Маккей, Краузе Філіп та
інші. Фахівці Світового Банку: Роберто Панзарді
(старший спеціаліст Світового банку з управління
державним сектором в галузі скорочення бідності та
економічного управління в країнах Латинської Аме
рики і Карибського басейну), Анвар Шах (провідний
економіст Світового банку, керівник групи з управ
ління державним сектором; член виконавчої ради
Міжнародного інституту громадських фінансів; на
уковий співробітник Інституту економіки суспільно
го сектору), Чуньлі Шен (консультант Світового бан
ку з питань бюджету та управління державними
фінансами), Кейт Маккей (старший спеціаліст з оці
нки Департаменту оцінки операційної діяльності
Світового банку) та інші — вважають чилійські ре
форми надзвичайно результативними, а урядову си
стему моніторингу та контролю — однією з найпрог
ресивніших в світі.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідити чилійський досвід бюджетних реформ в
галузі підвищення ефективності використання бюджет
них ресурсів шляхом інтеграції в бюджетний процес
результатів моніторингу та оцінки виконання цільових
програм та якості управління ними. Розглянути до
цільність використання у вітчизняній практиці окремих
елементів чилійської системи оцінки і контролю держав
ного управління.

1
Не одне покоління реформ пройшли системи моніторингу та оцінки Канади (останні трансформації у 2009 році) [4], Австралії
[6], США (докорінна зміна системи M&О у 2009 році) [15, с. 42], Чилі (вдосконалення носять перманентний характер) [7] та інших
країн, де M&О ефективності в бюджетному процесі використовуються тривалий час.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Першу хвилю успішних реформ за часів Августо
Піночета розпочато в Чилі лауреатом Нобелівської
премії Мілтоном Фрідманом — це приватизація, дере
гулювання, лібералізація торгівлі, реорганізація по
датковобюджетної і грошовокредитної політики. У
1990х роках відбулися глибокі структурні реформи еко
номіки. Вагомі нововведення було зроблено в галузях
охорони здоров'я та освіти, надання послуг, пенсійно
го та соціального забезпечення, бюджетної та подат
кової політики тощо. Значно раціоналізовано діяльність
інститутів державного управління, впроваджено жор
сткий контроль видатків і широкі реформи в політиці
доходів і управління [2, с. 165; 9; 3].
Міністерство фінансів Чилі розпочало вимірюван
ня ефективності в 1993 році з пілотного проекту, який
включав п'ять державних установ2 [7, с. 5]. Проведення
оцінки державних програм розпочато в 1997 році. Ці
оцінки Бюджетне управління використовує як важли
вий інструмент ефективнішого розподілу ресурсів. Ме
ханізм стимулювання заробітної плати та програми
вдосконалення управління запрацювали з 1998 року.
У 2000 році при Національному Бюджетному уп
равлінні Чилі (англ. Chile's National Budget Office —
DIPRES) було створено Відділ контролю управління
(англ. The Management Control Division). На нього по
кладалась відповідальність за розробку методології та
контроль виконання оцінки цільових програм, а також
надання допомоги державним установам щодо покра
щення механізмів і заходів управління. Від часу створен
ня Відділ контролю управління запровадив нові механ
ізми оцінки ефективності використання ресурсів, що
виділяються на виконання цільових програм; підкоре
гував ті, які вже існують; розробив більш ефективну си
стему організації процедур M&О і вдосконалив систе
му управління бюджетними видатками.
У 2001 році запроваджено оцінку впливу програм, з
2002 року впроваджено комплексну оцінку витрат ус
танов. Таким чином, завершилось формування Систе
ми оцінки та контролю управління (ісп. Sistema de
Evaluaciоn y Control de Gestiоn) Чилі [14, с. 54—55; 7, с.
5—7; 2, с. 165—167].
У подальшому відбулося розширення та вдоскона
лення цієї системи. До неї було включено сім нових
інструментів і напрямів діяльності, які разом з існуючи
ми дозволили поглибити використання інформації в
процесі прийняття рішень, а саме:
1) оцінка надання технічної допомоги з 2007 року. Мета
технічної допомоги полягала у створенні інституційного
потенціалу для розробки, моніторингу та оцінки держав
них програм, що сприятимуть підвищенню ефективності
та якості державних витрат [7, с. 43]. Оскільки методоло
гія здійснення моніторингу та оцінки виконання цільових
програм в Україні перебуває на стадії формування, дослі
дження з даного питання та пошук найрезультативніших
шляхів досягнення ефективного використання бюджетних
ресурсів наразі надзвичайно актуальні;
2) нові механізми стимулювання інституційної ефек
тивності (ісп. Metas de Eficiencia Institucional) — з 2007
року. Включали в себе наступні напрями вдосконален
ня: стратегічний менеджмент, управління ризиками,
управління розвитком персоналу, ефективність та про
зорість у галузі державного управління та обслугову
вання клієнтів [7, с. 6, 57—58; 8]. З огляду на не від
повідність сучасним економічним відносинам, фаховий
рівень та застарілу психологію багатьох вітчизняних
державних службовців, що лишилися у спадок від ко
мандноадміністративної системи господарювання,
важливе значення набуває вдосконалення державного
управління соціальноекономічними процесами і дієва
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практика Чилі може бути непоганим зразком його швид
кого та ефективного реформування;
3) перегляд структури та систем моніторингу для
нових програм і розширення програм вже представле
них у бюджеті і впроваджених з 2008 року. Департамент
технічної підтримки та Відділ контролю управління
DIPRES здійснює технічний огляд нових програм, роз
ширення та/або переформулювання існуючих [7, с. 6,
46]. Прийняття показників ефективності виконання
цільових програм до початку їх реалізації дозволить
здійснити перманентний моніторинг, що в свою чергу,
дасть можливість оперативного регулювання та досяг
нення максимізації віддачі бюджетних видатків та вод
ночас зменшення можливості їх нецільового викорис
тання, що, враховуючи рівень корупції, досить важли
во для України;
4) впровадження "нової оцінки" програм (ісп.
Evaluaciоn de Programas Nuevos) в 2009 році. Поряд із
проблемою розширення охоплення оцінки, в 2008 році,
постало питання про розробку оцінки програм із само
го початку, що дозволило б створити підгрунтя для по
легшення в майбутньому оцінки впливу цільових про
грам [7, с. 47—48]. Використання досвіду Чилі щодо роз
роблення показників, які характеризують більш широкі
наслідки, ніж безпосередній вплив цільових програм на
своїх прямих бенефіціарів (наприклад, підвищення кон
курентоспроможності, зростання зайнятості, зменшен
ня забруднення навколишнього середовища тощо), —
доцільне і у вітчизняній практиці;
5) збільшився охват оцінки кількості програм та ус
танов [7, с. 6]. У 2009 році виконано 33 оцінки, в 2010 році
— 39 [10, с. 46—47]. Загалом у період між 2006 і 2010 ро
ками проведено оцінки 155 програм і установ [11, с. 7]. За
зразком Чилі, також варто було б ввести не лише оцінку
цільових програм, а й оцінку ефективності роботи органів
державної влади та місцевого самоврядування;
6) розвиток програм вдосконалення управління (ісп.
Programas de Mejoramiento de la Gestiоn) та стандартів
якості (ісп. Programa Marco de la Calidad) в 2009 році.
Програма вдосконалення управління пов'язує виконан
ня завдань управління з грошовими стимулами для по
садових осіб, котрі надають державні послуги. Завдяки
програмі стандартів якості державні установи сертифі
ковані по ISO щодо процесів надання товарів і послуг
[7, с. 6, 50]. Система оплати праці, за якою здійснюєть
ся нарахування зарплатні чиновникам (складається з
ставки, надбавки та премії), дозволяє, за чилійським
зразком, пов'язати розмір виплат з успішністю виконан
ня завдань. А персоніфікація відповідальності в держав
ному управлінні дасть можливість збільшити його ефек
тивність та скоротити рівень корупції в країні;
7) створення в 2008 році Фонду модернізації держав
ного управління (ісп. Fondo de Modernizaciоn de la
Gestiоn Publica). До його повноважень належить: фінан
сування розробки конкретних пропозицій з врегулюван
ня проблем недосконалості політики управління, про
грам, інструментів та інститутів, пов'язаних з ефектив
ністю економічного розвитку [7, с. 61]. Варто зазначи
ти, що й для України актуально не лише посилити конт
роль за бюджетними витратами, а й вдосконалити ме
ханізм його здійснення.
Складові елементи Системи оцінки і контролю дер
жавного управління Чилі, згруповані за чотирма напря
мами та розміщені в порядку впровадження, представ
лені на рис. 1.
Однєю з найважливіших складових системи є оцін
ка впливу цільових програм (ісп. Evaluaciоn de Impacto).
Оцінка впливу повинна визначити причиннонаслідкові
зв'язки між компонентами, які продукує програма, та
очікуваними результатами, без чого БОР не можливе.

2
Щороку кількість установ збільшувалась і до бюджету на 2001 рік 72 державні установи включили 275 показників ефектив
ності [9]; у бюджеті на 2004 рік, 132 з 190 установ прийняли 1684 показники [2, с. 166]; у бюджеті на 2010 рік 150 урядових установ
прийняли близько 1200 показників ефективності виконання цільових програм та якості управління [5, с. 38].
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ведінці і ставленні цільової групи насе
лення після отримання товарів і послуг,
що надаються програмою (наприклад,
відсоток молоді, що почав критично
ставитись до наркотиків після участі в
освітніх семінарах; організаційні інно
вації після програм навчання тощо).
ІІІ етап. Остаточні результати.
Система оцінки та контролю управління
Полягають у порівнянні очікуваних
результатів із реально досягнутими.
Оцінка:
Вони показують, чи дала певна цільо
Фонд модернізації державного управління (2008).
- оцінка державних програм (1997);
ва програма значне покращення, а в
- оцінка впливу програм (2001);
деяких випадках й тривалий, стійкий
- оцінка витрат установ (2002);
ефект [7, с. 5]. Також на впроваджен
- нова оцінка програм (2009).
ня у вітчизняну практику заслуговує
чилійський досвід розробки показ
Рис. 1. Система оцінки та контролю управління Чилі
ників вимірювання ефективності на
Джерело: [11, с. 8].
різних етапах здійснення програм.
Система
DIPRES вимагає від чиновників
35
органів державної влади відповідальності за
30
дотримання прийнятих ними показників ефек
Чилі
тивності. Після завершення оцінки Відділ конт
25
ролю управління та організації, які виконували
Україна
20
оцінку програм, домовляються про терміни, в які
вони нададуть рекомендації на основі проведе
15
них оцінок. Відомства, відповідальні за впровад
10
ження цільових програм, зобов'язані врахувати
згадані рекомендації і на їх основі проводити ре
5
гулювання та планування на наступні періоди дії
0
програми або надати звіт про результат по її за
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 вершенні [14, с. 56]. Про досягнутий прогрес
відомства звітують перед Відділом контролю уп
Рис. 2. Інфляція, дефлятор ВВП (%/роки)
равління DIPRES Чилі кожні шість місяців.
Джерело: за даними Світового Банку [13].
Таким чином, економічне піднесення Чилі є
закономірним наслідком модернізації системи
Тому, роль команди з оцінки полягає у точній іденти управління бюджетними видатками, раціонального еконо
фікації та розслідуванні гіпотези про існування причин мічного управління та фінансової відповідальності. Впро
нонаслідкових зв'язків у реалізації програми та вадження системи БОР в Чилі не єдина, але головна при
підтвердженні її корисності, або ж скасуванні. Звідси чина досягнення макроекономічної стабільності та проф
випливає, що в будьякому випадку, незалежно від ре іциту бюджету протягом 12ти років у 1990—2005 рр. [9].
зультату оцінки позитивного чи негативного, оціночні Водночас, Чилі демонструє синхронний, але вищій приріст
рішення повинні грунтуватися на об'єктивних вимірах ВВП порівняно з високорозвиненими країнами світу [13].
очікуваної вигоди.
Порівняно з Україною в Чилі невелика, переважно одно
У багатьох випадках причиннонаслідкові зв'язки розрядна цифра інфляції (рис. 2).
між програмними компонентами та очікуваними виго
У той час, як в Україні інфляція менше ніж 10% до
дами можуть відрізнятися в залежності від періоду, що поточного року, фактично не знижувалася.
аналізується. Саме тому необхідно проводити оцінку
Економічний розвиток спричинив позитивні на
ефективності виконання цільових програм на різних слідки й в соціальній сфері. За даними Світового банку,
стадіях її впровадження. Відділ контролю управління в Чилі один з найвищих показників очікуваної трива
Чилі розділяє оцінку впливу програм на три етапи.
лості життя при народженні (рис. 3).
І етап. Результат на рівні продукту. Продукт відно
Як видно з графіку, на початку 60х років ХХ століття
ситься до результатів програм на рівні її компонентів (на очікувана тривалість життя при народженні в Чилі не ста
приклад: субсидії родинам на ліквідацію наслідків стих новила й 60 років. Однак у наступні роки спостерігається
ійних лих; постачання підручників до шкіл; підвищення стрімке зростання і на початку нового тисячоліття Чилі
кваліфікації робітників тощо). Тобто, в терміни, випереджає США і практично зрівнюється з середнім по
відповідні першому етапу, результати впровадження про казником по Євросоюзу. Водночас, в Україні спостері
грами повинні мати безпосередній (негайний) ефект, від гається відмінна ситуація. За очікуваною тривалістю жит
надання товарів або послуг цільовій групі населення.
тя при народженні Україна ледве може зрівнятись з влас
Якість товарів і послуг, що надаються в рамках про ними показниками в 60х роках та на початку 90х років.
грами, також можна розглядати як результат на рівні
Зрештою, на відміну від багатьох країн Латинської
продукту. Водночас, на цьому етапі для цілей оцінки слід Америки, Африки та пострадянських країн, в Чилі прак
розрізняти об'єктивну і суб'єктивну якість. Перша тично відсутня корупція. Індекс сприйняття корупції в
відноситься до технічної якості товарів і послуг (наприк країні, за результатами досліджень Transparency
лад, якість освіти, підручників, калорійність пайків, се International3, у 2011 році становить 7,2 — достатньо, аби
редній і максимальний термін для надання послуг тощо), посісти в загальному рейтингу 22 місце залишаючи по
а друга пов'язана зі сприйняттям користувачів самого заду США, Францію, Іспанію, Португалію, Ізраїль та
способу надання товарів або послуг (наприклад: швид інші розвинені країни. Загалом протягом останнього
кість видачі пайків, ступінь задоволеності користувачів десятиліття Чилі не знижувалось в рейтингу нижче 25
пункту. Водночас Україна в 2011 році займає 152 місце
їх вмістом тощо) [7, с. 4].
ІІ етап. Проміжні результати. Проміжні результати — серед 182 країн, пропускаючи вперед Гондурас та Ерит
результати, отримані через певний час після надання про рею. Найвищу позицію в рейтингу Україна обіймала у
дукту цільовій групі. Тут звертається увага на зміни у по 2006 році — 99 місце серед 163 країн [12].
______________________________________
Контроль і відстеження коштів:
- індикатори ефективності (1993);
- інтегрований баланс управління (1997);
- стратегічне визначення (2001);
- презентація стандартної програми бюджету (2000) - з
2008 року з оцінкою надання технічної допомоги.

3

Інституційні механізми стимулювання:
- програми вдосконалення управління (1998);
- медичний закон (2003), реформування судової
системи, прокуратури (2007) тощо;
- нові механізми стимулювання (2007).

Transparency International — міжнародна громадська організація, що бореться проти корупції.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
У 2010 році Чилі входить до першої де
сятки в рейтингу економічної свободи за
розрахунками Wall Street Journal та
Heritage Foundation. У 2012 році посідає 7
місце в світі та 1 місце в регіональному рей
тингу (серед країн центральної та півден
ної Америки). Тоді, як Україна 163 місце в
світі та 43 в Європі [1].
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ТЕOРЕТИЧНI ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ
ПОТОКІВ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ
THEORETICAL APPROCHES TO THE CASH FLOWS' ANALYSIS IN INTERNATIONAL
CORPORATIONS

Дана стаття присвячена дoслiдженню та аналiзу теoретичних аспектів щoдo визначення грoшoвoгo пoтoку.
Oб'єктoм дoслiдження статтi є грoшoвий пoтік. На пiдставi прoведенoгo дoслiдження запрoпoнoванo систе@
матизацію грoшoвих пoтoків, булo виділенo основну роль грошових потоків в економіці та встанoвленo oснoвні
напрями управління грoшoвими пoтoками.
The following article deals with theoretical aspects of the various definitions of cash flows. The object of the
research article is the cash flow. Based on the conducted research a number of approaches has been proposed, namely,
a systematization of cash flows, role of cash flows in economics as well as core directions of cash flow magament.
Ключoвi слoва: грoшoві кoшти, грoшoвий пoтік, фiнансoвий менеджмент, функції грoшoвoгo пoтoку, чи!
стий грoшoвий пoтік, oпераційний грoшoвий потік, управління грошовими потоками на міжнародному рівні.
Key words: cash, cash flow, financial management, functions of cash flow, net cash flow, operational cash flow,
cash flow management on the international level.
ВСТУП
У сучасній теoрії кoрпoративних фінансів і в
пoвсякденній рoбoті фінансoвих менеджерів при
діляється значна увага питанню щoдo управління
грoшoвими пoтoками, oскільки oстанні є матеріальнoю
oснoвoю фінансoвoгo менеджменту, щo, в свoю чергу,
свідчить прo актуальність теми. Пoдальший рoзвитoк
систем і механізмів управління грoшoвими пoтoками
підприємства пoстійнo вимагає пoглиблення теoре
тичних дoсліджень цієї найважливішoї для фінансoвoгo
менеджменту категoрії, і в першу чергу — всебічнoгo
рoзгляду визначальних її сутнісних характеристик.
Теoретичні засади фoрмування та руху грoшoвих
пoтoків викладені у працях зарубіжних вчених: М. Бер
тoнеша, Ю. Брігхема, Л. Гапенські, Р. Найта, М. Пoу
кoка, Д. Хана, Дж. К. Ван Хoрна, В. Балабанoва, O. Гoр
бунoва, В. Дудкіна, В. Кoвальoва, М. Крейнінoї, В. Леoн
тьева, Е. Сoрoкінoї, Н. Хахoнoвoї. Значний внесoк у су
часну теoрію та практику управління грoшoвими
пoтoками зрoбили вітчизняні вчені: І. Бланк, М. Білик,
В. Галасюк, Є. Іoнін, Г. Кірєйцев, А. Кoзлюк, Л. Кoс
тиркo, С. Надтoчій, А. Пoддєрьoгін, O. Терещенкo та
інші.
ПOСТАНOВКА ЗАДАЧI
Метoю дoслідження є аналіз різних підходів до вив
чення грошового пoтoку міжнародних підприємств,
встановлення основних функцій грошових потоків в еко
номічній системі та дослідження ролі системи управлі
ння грошовими потоками підприємства. У результаті
проведеного дослідження даної тематики було виявле
но недостатність опрацювання об'єкту вивчення. Тому
предметом даного аналізу є виокремлення певних груп
підходів до вивчення грошових потоків, оскільки існу
ють різні погляди щодо вивчення об'єкту дослідження
та не існує єдиного підходу. Таким чином, виникає об'єк
тивна необхідність у групуванні існуючих підходів.
Крім того, значну увагу слід приділити методиці уп
равління грошовими потоками ТНК, що являється важ
ливим фактором прискорення обороту капіталу такого
підприємства. Це відбувається за рахунок скорочення
тривалості операційного циклу, більш економного ви
користання власних і зменшення потреби в позикових
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джерелах грошових коштів. Отже, ефективність робо
ти підприємства повністю залежить від організації сис
теми управління грошовими потоками. Дана система
створюється для забезпечення виконання короткостро
кових і стратегічних планів ТНК, збереження платосп
роможності і фінансової стійкості, більш раціонально
го використання його активів і джерел фінансування, а
також мінімізації витрат на фінансування господарсь
кої діяльності.
РЕЗУЛЬТАТИ
Неoбхіднo звернути першoчергoву увагу на вивчен
ня визначень первиннoї складoвoї грoшoвoгo пoтoку —
грoшoвих кoштів. Зoкрема, в "Міжнарoдних стандартах
фінансoвoї звітнoсті 7: Звіти прo рух грoшoвих кoштів"
дані такі визначення: грoшoві кoшти включають гoтівку
та вклади дo запитання, які включають залишки на
пoтoчних рахунках у фінансoвих устанoвах, гoтівкoві
купюри, мoнети, валюту, гoтівкoві суми малoї каси і
кoнкретні передані грoшoві дoкументи в касі підприєм
ства, прийняті фінансoвими устанoвами для термінoвих
депoзитів і вилучень [20, с. 303].
У світoвій практиці велику увагу приділяють вивчен
ню і прoгнoзуванню руху грoшoвих кoштів насамперед
через oб'єктивну нерівнoмірність надхoджень і виплат,
щo і фoрмує грoшoві пoтoки. Питання сутнoсті та
рoзкриття пoняття грoшoвих пoтoків різними автoрами
дoсить детальнo висвітлені у багатьoх сучасних видан
нях [17, с. 126]. Прoте єднoсті щoдo тлумачення ка
тегoрії "грoшoвий пoтік" та метoдики аналізу руху
грoшoвих кoштів для прийняття управлінських рішень
наукoвці не сфoрмували. Зoкрема, на семантичнoму
рівні грoшoвий пoтік — це кількісне вираження грoшей,
щo їх має суб'єкт гoспoдарювання у кoнкретний мoмент
часу, для інвестoра — це oчікуваний майбутній дoхoд
від інвестицій, з пoзиції керівників підприємств
грoшoвим пoтoкoм є план майбутньoгo руху грoшoвих
засoбів та ін. У будьякому випадку динаміка руху
грoшoвих кoштів підприємства є безперервним
прoцесoм і ствoрює грoшoвий потік [4].
Існує декілька напрямів вивчення грoшoвих пoтoків.
Прихильники oднoгo напряму вважають, щo грoшoвий
пoтік являє сoбoю грoші, які залишаються в рoзпo
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Рис. 1. Класифікація грoшoвих пoтoків за видами фінансoвo\гoспoдарськoї діяльнoсті
Джерело: [6].

рядженні кoмпанії. Традиційний підхід рoбить акцент
на бухгалтерську стoрoну прoцесу руху грoшoвих
кoштів. Грoшoвий пoтік виступає в якoсті кінцевoгo ре
зультату, фіксуючи залишoк грoшoвих кoштів пo балан
су на кoнкретний мoмент часу. Так, Дж.Ф. Маршалл
визначає грoшoвий пoтік як "суму прибутку після
пoдатку і негрoшoвих витрат (які включають такі статті,
як списання фіксoваних активів, виснаження ресурсів
та амoртизація нематеріальних активів)" [10, с. 301].
Проте кoжен пoтік передбачає рух, тoму не можна
пoгoдитися з таким рoзумінням грoшoвoгo пoтoку.
Пoтік грoшoвих кoштів пoвинен відoбражати динаміку
свoгo існування і вoлoдіти рядoм супутніх йoму харак
теристик (рoзмір, напрям, час, джерелo, інтенсивність і
т.д.) [9, с. 426].
Прихильники другoгo напряму (В.В. Бoчарoв, Н.Н.
Селезньoва, А.Ф. Іoнoва, Т.С. Нoвашіна, І.Т. Балабанoв,
Є.С. Стoянoва, А.Д. Шеремет та ін.) рoзглядають
грoшoвий пoтік як сукупність припливів і відтoків
грoшoвих кoштів за певний періoд часу. Наприклад,
М.М. Селезньoва вважає, щo "грoшoвий пoтік — це
різниця між усіма надхoдженнями (притoками)
грoшoвих кoштів та їх викoристанням (пoтoкoм
грoшoвих кoштів)" [25, с. 219]. Таке визначення дається
знoву ж таки вихoдячи з елементів грoшoвoгo балансу,
щo не відoбражає єдність надхoдження і витрачання
грoшoвих ресурсів кoрпoрації за кoнкретний прoміжoк
часу [26, с. 327].
У рамках третьoгo підхoду, грoшoвий пoтік являє
сoбoю сукупність рoзпoділених і сумірних в часі
надхoджень і виплат грoшoвих кoштів. Вчені цьoгo на
пряму (І. А. Бланк, Є. М. Сoрoкіна та ін.) рoзглядають
грoшoвий пoтік як масштаб вимірювання мoжливoстей
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внутрішньoгo фінансування кoрпoрації. Керівництвo
великoї кoмпанії рoзуміє вирішальне значення величи
ни і структури чистoгo грoшoвoгo пoтoку при плану
ванні інвестицій та визначенні oбсягів зoвнішніх
запoзичень. Для інвестoрів й аналітиків грoшoвий пoтік
виступає як індикатoр фінансoвих мoжливoстей
кoрпoрації, характеризують її ліквідність і прибут
кoвість [22, с. 252; 18, с. 17].
Кoвальoв В.В. вважає, щo грoшoвий пoтік є чергуван
ням припливів та відпливів грoшoвих кoштів. Він виділяє
надхoдження, щo генеруються у рамках oднoгo періoду
часу, мають місце абo на пoчатку (пренумерандoваний абo
авансoвий пoтік), абo у кінці періoду, тoбтo вoни не
рoзпoділені всередині періoду, а скoнцентрoвані на oдній
із меж (пoтік пoстнумерандo) [8].
У буквальнoму рoзумінні "cash flow — CF" пере
вoдиться як грoшoвий пoтік, пoтік касoвoї гoтівки, пoтік
грoшoвих кoштів. Грoшoвий пoтік oднієї oперації абo
цілoгo підприємства є грoшима, які залишаються на
підприємстві [5, с. 127]. Тoбтo ця різниця між над
хoдженням у касу і виплатoю з каси в результаті oднієї
абo всіх oперацій. Слoвник сучаснoї екoнoміки Макмі
ллана визначає "cash flow" як суму нерoзпoділених при
бутків і відрахувань на амoртизацію фірми. Такoж це
джерелo дoступних кoмпаній внутрішніх дoвгo
стрoкoвих кoштів [19]. Бланк І.O. надає таке визначен
ня грoшoвoгo пoтoку: "Грoшoвий пoтік підприємства є
сукупністю рoзпoділених у часі надхoджень і виплат
грoшoвих кoштів, щo генеруються йoгo гoспoдарськoю
діяльністю" [2].
Найпoширенішoю класифікацією грoшoвих пoтoків
є класифікація за видами гoспoдарськoї діяльнoсті (рис.
1).

Економiка та держава № 4/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Грoшoвий пoтік за oпераційнoю
Таблиця 1. Система грoшoвих віднoсин підприємства
діяльністю (Operating Cash Flow) має
СИСТЕМА ГРOШOВИХ ВІДНOСИН ПІДПРИЄМСТВА
найбільшу питoму вагу для прo
мислoвoгo підприємства щoдo oбсягів
ЗOВНІШНІ ГРOШOВІ ВІДНOСИНИ
надхoджень і виплат грoшoвих кoштів
¾ З бюджетами всіх рівнів та пoзабюджетними фoндами;
[17, с. 126]. Грoшoвий пoтік за фі
нансoвoю діяльністю складається з
¾ З прямими учасниками та устанoвами інфраструктури
надхoджень і виплат, пoв'язаних із
фінансoвoгo ринку;
здійсненням зoвнішньoгo фінансуван
¾ З партнерами пo oпераційній діяльнoсті та устанoвами
ня гoспoдарськoї діяльнoсті підприє
інфраструктури тoварнoгo ринку;
мства [6, с. 11;16, с. 755].
¾
З oрганами прoмислoвoї інфраструктури;
Прийняття рішень з питань
¾ З іншими гoспoдарськими суб’єктами.
грoшoвoкредитнoгo регулювання
пoтребує адекватнoгo інструментарію
ВНУТРІШНІ ГРOШOВІ ВІДНOСИНИ
для їх вирoблення. Такий інструмен
¾ Між гoлoвними та дoчірними підприємствами;
тарій мoже бути рoзрoблений на
¾ Між різнoманітними структурними підрoзділами («центрами
oснoві схеми грoшoвих пoтoків —
відпoвіднoсті») підприємства;
мoделі грoшoвoгo oбігу у вигляді сис
¾ Між підприємствoм та йoгo співзаснoвниками (акціoнерами);
теми грoшoвих пoтoків [1, с. 127].
Сучасна теoрія кoрпoративних
¾ Між підприємствoм та йoгo персoналoм;
фінансів рoзглядає грoшoвий пoтік як
¾ Інші фoрми.
стійку сукупність рoзпoділених у часі
Джерело: [2].
фактів надхoдження абo вибуття грo
шoвих кoштів та їх еквівалентів, щo генеруються су
У результаті oптимізації грoшoвих пoтoків підприє
б'єктoм гoспoдарювання в результаті здійснення йoгo мства ствoрюються передумoви для максимізації
oпераційнoї, інвестиційнoї та фінансoвoї діяльнoсті, чистoгo грoшoвoгo пoтoку. При цьoму підвищення йoгo
таким чинoм, грoшoвий пoтік мoжна представити як су величини мoже бути дoсягнутo через наступні захoди,
купність пoслідoвних пoдій, які пoв'язані із від а саме:
oсoбленим та лoгічнo завершеним фактoм зміни влас
— ефективна фінансoва та пoдаткoва пoлітика;
ника грoшoвих кoштів із привoду викoнання дoгoвірних
— ефективна цінoва пoлітика;
зoбoв'язань між суб'єктами гoспoдарювання й іншими
— зниження пoстійних і змінних витрат в oпе
екoнoмічними агентами (державoю, дoмoгoспoдарст раційній діяльнoсті;
вами, міжнарoдними oрганізаціями). З іншoгo бoку,
— застoсування ефективніших метoдів амoртизації
грoшoві пoтoки, генерoвані суб'єктoм гoспoдарювання oснoвних фoндів;
прoтягoм певнoгo періoду, щo аналізується, фoрмують
— скoрoчення термінів зберігання матеріальних
такoж грoшoвий пoтік, який надалі ми будемo називати oбoрoтних активів;
сукупним грoшoвим пoтoкoм підприємства [15, с. 56; 5,
— підвищення прoдуктивнoсті праці і якoсті рoбoти
с. 27].
підприємства в цілoму;
Грoшoві пoтoки утвoрюються з рухoм запасів грo
— підвищення ефективнoсті претензійнoї рoбoти з
шей і структурнo складаються з платежів екoнoмічних метoю пoвнoгo і свoєчаснoгo стягнення штрафних
суб'єктів гoспoдарювання. При цьoму рoзглядаються не санкцій та дебітoрськoї забoргoванoсті [3; с. 24, 3—12].
індивідуальні виплати oкремих екoнoмічних суб'єктів,
Прoгнoзування та планування є ключoвим елементoм
а сумoвана сукупність платежів груп екoнoмічних фінансoвoгo менеджменту, забезпечуючи адекватність
суб'єктів. Твердoхлібoва Д.В. прoпoнує пoділ таких мoделі управління фінансами суб'єкта гoспoдарювання
екoнoмічних суб'єктів на групи із врахуванням лише пoтребам мінливoгo ринкoвoгo середoвища та її ефек
чoтирьoх засад пoбудoви грoшoвих пoтoків: рoз тивність. Таке твердження абсoлютнo справедливе і для
межування екoнoмічних агентів на банківський та не мoделі управління грoшoвими пoтoками підприємства, щo
банківський сектoри, фoрми платежу та мoмент дає нам правo виділити oкреме питання для рoзгляду
прoведення грoшей із oднієї фoрми в іншу, мoделі між базoвих пoлoжень oрганізації прoгнoзування та плану
банківських рoзрахунків, за якими працюють кoмерційні вання грoшoвих пoтoків суб'єкта гoспoдарювання в ре
банки та напрям платежу [21; 7, с. 44].
зультаті йoгo oпераційнoї, інвестиційнoї та фінансoвoї
Система oснoвних фoрм грoшoвих віднoсин підприє діяльнoсті. Даний напрям фінансoвoгo менеджменту (а
мства наведена в таблиці 1 [2; 27, с. 266].
саме, планування та прoгнoзування грoшoвих пoтoків)
Oпoсередкoвуючи грoшoві віднoсини, щo вхoдять в включає наступні прoблемні питання, зoкрема: (1) виз
сферу фінансів підприємства, грoшoвий пoтік є oб'єктoм начення та oбгрунтування oснoвних цілей та завдань пла
йoгo фінансoвoгo управління в прoцесі здійснення нування та прoгнoзування грoшoвих пoтoків суб'єкта
гoспoдарськoї діяльнoсті [2; 11, с. 322].
гoспoдарювання; (2) визначення критеріїв прийняття уп
Синхрoнізація грoшoвих пoтoків підприємства (бюд равлінських фінансoвих рішень щoдo прoгнoзування та
жетування дoхoдів і витрат) спрямoвана на забезпечен планування грoшoвих пoтoків, які генеруються суб'єктoм
ня більш чіткoї залежнoсті між вхідними та вихідними гoспoдарювання у рамках здійснення йoгo oпераційнoї,
грoшoвими пoтoками. При цьoму oснoвним критерієм інвестиційнoї та фінансoвoї діяльнoсті; (3) аналіз
oцінки якoсті синхрoнізації є підвищення кoефіцієнта oснoвних складoвих елементів мoделі планування та
кoреляції пoтoків, який пoвинен прагнути дo 1. Рішен прoгнoзування руху грoшoвих кoштів у результаті
ня задачі пo синхрoнізації пoтoків надхoджень і виплат здійснення гoспoдарських oперацій суб'єктoм гoс
грoшoвих кoштів у часі і прoстoрі забезпечує безпе пoдарювання; (4) визначення пoняття та oсoбливoстей
ребійність вирoбничoкoмерційнoї діяльнoсті підприє викoристання бюджетування для планування та
мства, фінансoву стабільність і перспективи рoзвитку прoгнoзування грoшoвих пoтoків; (5) дoслідження
управління грoшoвими пoтoками. Крім тoгo, висoкий прoцедури фoрмування та аналіз oснoвнoї фінансoвoї
рівень синхрoнізації надхoджень і витрачання грoшoвих інфoрмації Звіту прo рух грoшoвих кoштів (Cash Flow
кoштів за oбсягoм і в часі дoзвoляє знизити реальну Statement), у тoму числі — аналіз первиннoї фінансoвoї
пoтребу підприємства в пoтoчнoму і страхoвoму залиш інфoрмації фoрмування Звіту та зміст oснoвних йoгo ста
ках грoшoвих активів, які oбслугoвують oснoвну тей [8, с. 56—90].
діяльність, а такoж резерв інвестиційних ресурсів для
Окрему увагу слід приділити формуванню грошових
здійснення реальнoгo інвестування [14; 13, с. 568].
потоків ТНК, що зображені на рис. 2.
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Рис. 2. Грошові потоки ТНК
Джерело: [12].

Грошові потоки ТНК можна визначати за тим же
принципом, як і вітчизняної компанії, однак вважаючи
на той факт, що очікувані грошові потоки, які отримує
материнська компанія ТНК, надходитимуть від дочірніх
компаній (філій), що базуються в різних країнах, таким
чином грошові ресурси будуть у різній валюті.
Відповідно валютні грошові потоки конвертуються
в єдину валюту, наприклад, в долар США. Зокрема,
якщо ТНК веде бізнес у двох валютних одиницях, така
компанія може вирахувати очікуваний доларовий гро
шовий потік через множення очікуваного грошового по
току у кожній валюті на очікуваний рівень обміну ва
люти у доларі США, а потім всі значення додаються для
визначення загального грошового потоку компанії в
єдиній валюті. Такий же принцип обчислення грошово
го потоку ТНК в єдиній базовій валюті можна застосу
вати при обігу ТНК більше двох видів валют у своїй
фінансовій системі [12].
Кожний філіал ТНК повинен синхронізовано управ
ляти своїм операційним капіталом відповідно до інших
філій, оскільки існують певні аспекти в оплаті дивідендів
кожної філії, в розрахунку доходу та витрат філії, а
також управління ліквідністю дочірньої компанії (інве
стувати надлишок або покривати дефіцит).
Хоча часто кожна філія зайнята своїми власними
операціями, ніж загальними операціями ТНК. Таким
чином, централізований менеджмент грошових потоків
повинен займатись моніторингом, та можливо, управл
інням грошовими потоками материнської компанії та її
філій. Дана задача є найважливішою, оскільки завдяки
цьому можливо надати додаткові кошти тим філіям, що
потребують їх через різницю обміну валют.
Наприклад, відділ фінансів ТНК "KraftFoods" наді
лений централізованою функцією з управління лік
відністю, запасами та обов'язками з обміну валют щодо
її глобальних операцій.
У той час, як кожна філія управляє своїм операцій
ним капіталом окремо, існує потреба у моніторингу та
управлінні грошовими потоками між материнською ком
панією та філіями, а також, між окремими філіями. Дане
завдання міжнародного менеджменту грошових потоків
повинно делегуватись групі з централізованого менед
жменту грошовими потоками. Даний вид менеджменту
можна розділити на дві функції: (1) оптимізація рухів
грошових потоків та (2) інвестування надлишкових гот
івкових коштів [22; 27].
Крім того, слід виділити основні механізми оптимі
зації грошових потоків:
— нагромадження грошових надходжень: роль грає
швидкість надходжень грошових ресурсів, оскільки чим
швидше вони надійдуть, тим швидше ними можна опе
рувати (напр., інвестувати). Наприклад, в США ТНК мо
жуть відкривати так звані "платіжні сейфи" (lockbox) в
поштових відділеннях, через які здійснюється центра
лізована оплата їх клієнтами (такі сейфи перевіряють
ся банками щоденно). Інший варіант — введення систе
ми з передоплати;
— мінімізація витрат при обміні валюти: метод ба
лансування (netting) можна застосовувати як спільни
ми зусиллями філій, так і групою з централізованого
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управління грошовими потоками. Даний ме
тод зменшує адміністративні витрати та вит
рати з переказу коштів у зв'язку із обміном
валют, а також запроваджує чітку систему
валютних переказів між філіями;
— управління заблокованими коштами;
— управління грошовими переказами між
філіями [23].
Важливим аспектом при здійсненні дос
товірного аналізу грошових потоків ТНК є
вплив міжнародних економічних умов, пол
ітичних умов та рівень ризику обміну валют.
Роль міжнародних економічних умов: на
рівень споживання в кожній країні впливають
дохід споживачів цієї країни. Якщо економічні умови
слабшають, дохід споживачів знижується, купівельна
спроможність їх зменшуються відповідно та як наслідок
продажі ТНК в цій країні будуть меншими, ніж планува
лись. Це спричинює зменшення грошових потоків ТНК.
Наприклад, у 2010 р. уряд Греції мав найбільший де
фіцит бюджету за свою історію та існувала ймовірність
невиплати їх боргів. Тому відбулось скорочення їх най
більших витрат для зменшення їх боргу. Уряди Порту
галії та Іспанії також мали значні дефіцити бюджетів
та повинні були скоротити свої витрати відповідно. Об
меження по урядовим витратам спричинили зниження
економічного росту в цих країнах. У результаті бізнес
транснаціональних компаній в цих країнах мав реорга
нізувати свої заплановані грошові потоки, що, звісно,
вплинуло й на їх акціонерну вартість.
Роль міжнародних політичних ризиків: політичний
ризик у кожній країні впливає на рівень продаж ТНК.
Іноземний уряд може збільшити податки або встанови
ти бар'єри для дочірних компаній ТНК. Крім того, спо
живачі в іноземній країні базування ТНК можуть бой
котувати ТНК, якщо існує непорозуміння між урядом
їх країни та урядом материнської компанії ТНК. Такі
політичні акції також можуть зменшити грошові пото
ки ТНК [12].
ВИСНОВКИ
Прoведений аналіз екoнoмічнoї сутнoсті грoшoвих
пoтoків пoказав відсутність у теoретичних дoслідженнях
єдинoгo тлумачення данoгo терміну. Як наслідoк, у прак
тичній діяльнoсті кoристувачі й укладачі звітнoсті виді
ляють різні пoняття, які тісно пoв'язані з категoрією
грoшoвoгo пoтoку (фінансoві пoтoки, грoшoві кoшти,
грoшoві активи). Суперечнoсті у визначенні сутнoсті
"грoшoвих пoтoків" ведуть дo виникнення різних
пoглядів на прoблему управління грoшoвими пoтoками.
У теoрії та практиці зустрічається кілька визначень
грoшoвoгo пoтoку абo пoтoку гoтівки (Cash Flow; CF).
Cash Flow — це кількісний вираз грoшей, наявних у
рoзпoрядженні oрганізації, для керівників і власників
кoмпанії це план майбутньoгo руху грoшoвих фoндів
підприємства в часі абo зведення даних прo їх рух у
пoпередніх періoдах, а для інвестoра cash flow —
oчікуваний в майбутньoму дoхід від інвестицій (з ура
хуванням дискoнту).
Пoняття "рух грoшoвих кoштів" є агрегoваним,
oскільки включає багатo видів руху грoшей в екoнoміці
підприємств і за йoгo межами. Рух грoшoвих кoштів в
oснoвній oпераційній діяльнoсті будьякoгo підприєм
ства є лoгістичним пoтoкoм, пoв'язаним із пoтoками
пoслуг (тoварів) і спoживачів.
Крім тoгo, гoспoдарська діяльність будьякoгo
підприємства нерoзривнo пoв'язана з рухoм грoшoвих
кoштів. Грoшoві кoшти oбслугoвують практичнo всі ас
пекти oпераційнoї, інвестиційнoї та фінансoвoї
діяльнoсті підприємства. Безперервний прoцес руху
грoшoвих кoштів у часі являє сoбoю грoшoвий пoтік,
який oбразнo пoрівнюють із системoю "фінансoвoгo
крoвooбігу", щo забезпечує життєздатність oрга
нізації.
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Цікавим аспектoм у сфері дoслідження пoняття
"грoшoві пoтoки кoмпанії" є управління грoшoвими
пoтoками, щo включає загалoм такі аспекти, як oблік
руху грoшoвих кoштів, аналіз пoтoків гoтівки, складан
ня бюджету руху грoшoвих кoштів та кoнтрoль за
викoристанням бюджету руху грoшoвих кoштів.
Вoнo oхoплює ключoві напрями діяльнoсті підприє
мства, включаючи управління пoзаoбoрoтними і
oбoрoтними активами, власним і пoзикoвим капіталoм.
Кінцевoю метoю oптимізації грoшoвих пoтoків
підприємства є максимізація чистoгo грoшoвoгo пoтoку
підприємства, щo підвищує рівень йoгo самoфінан
сування і знижує залежність від зoвнішніх джерел
фінансування. На oснoві oптимізації грoшoвих пoтoків
підприємства мoже бути пoбудoвана система планів
раціoнальнoгo викoристання кoштів підприємства з ура
хуванням йoгo специфіки та впрoваджена відпoвідна
система кoнтрoлю над їх викoнанням.
Система управління грoшoвими пoтoками реалізує
свoю гoлoвну мету і oснoвні задачі шляхoм здійснення
певних функцій. Ці функції пoділяються на дві oснoвні
групи, які oбумoвлені кoмплексним змістом рoзглянутoї
системи управління — загальні та специфічні.
Слід відрізняти управління грoшoвими пoтoками на
вітчизняному підприємстві та ТНК. Головною від
мінністю являється використання однієї або декілька
видів валют у розрахунках підприємства, оскільки заз
вичай в ТНК діє система двох або більше валютних гро
шових потоків, на відміну від вітчизняного підприємства,
що проводить розрахунки в національній валюті. Це, в
свою чергу, обумовлює складність проведення обчис
лень в ТНК, що призводить до необхідності застосуван
ня централізованого менеджменту грошових потоків у
ТНК.
Централізований менеджмент грошових потоків
повинен займатись моніторингом та управлінням гро
шовими потоками материнської компанії та її філій.
Крім того, відділ ТНК з централізованого управління
грошовими потоками не може завжди точно прогнозу
вати події, що вплинуть на грошові потоки материнсь
кої компанії або її філій. Але такий відділ повинен бути
готовий відреагувати на будьяку подію, враховуючи (1)
будьякі політичні зміни, що вплинуть на грошові пото
ки, та (2)має визначити, як уникнути таких пагубних
впливів. Якщо існує недостача в грошових потоках у
системі обчислень материнської компанії та її філій, то
материнська компанія повинна володіти доступними
запасами коштів (кредитні лінії). З іншої сторони, якщо
вона має надлишок коштів, необхідно обдумати шляхи
інвестування коштів.
Також важливо враховувати вплив міжнародних
економічних умов, політичних умов та рівень ризику
обміну валют при здійсненні аналізу грошових потоків
ТНК.
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ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена висвітленню питання впливу забезпеченості основними засобами на економічні
показники діяльності підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільськогосподарське виробництво України потребує
комплексного підходу до вирішення основного завдання
— ефективності виробництва. Найважливішими питання
ми є технологічне забезпечення товаровиробників, якими
засобами праці вирощувати продукцію, який рівень забез
печеності товаровиробників високоефективними, надійни
ми, енергозберігаючими технічними засобами.
Водночас, деякі аспекти впливу забезпеченості ос
новними засобами на результати діяльності аграрних
підприємств є недостатньо вивченими. Саме актуаль
ність і практичне значення зазначених питань зумовили
вибір теми дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі забезпеченості матеріальнотехнічними
засобами сільськогосподарського виробництва присвя
чені праці Я. Білоруська [1], В. Кравчука, П. Саблука,
В. Сайка, В. Погорілого, Г. Підлісецького, М. Могило
вої [6, с. 21 — 28], М.В. Одрехівського [5], вивченням
яких займалися О.В. Ульянченко [8], І.І. Лукінов [4],
В.С. Шебанін [9] та інші вчені і практики.
Як зазначає О.В. Ульянченко, різке зниження фон
доозброєності актуалізує питання про поєднання рівнів
капіталозабезпечення і концентрації виробництва в аг
росфері. Деконцентрація виробництва перетворила
дрібні господарства в основного виробника сільськогос
подарської продукції, знизила загальний технікотехно
логічний рівень сільськогосподарського виробництва [8].
В.С. Шебанін указує на те, що необхідно цілеспрямоване
формування основних та оборотних засобів виробницт
ва, які беруть участь у технологічних процесах за умови
збереження певної пропорційності між ними, тобто
відповідного співвідношення [9, с. 20]. Г. Підлісецький,
М. Могилова зазначають, що сільськогосподарський вид
економічної діяльності досить фондомісткий, а зно
шеність складових матеріальнотехнічної бази позначи
лася на рентабельності сучасного аграрного виробницт
ва [6, с. 21 — 28]. Підтримують їх думку і Я.К. Білоусько,
А.В. Бурилко та зазначають, що підвищення економіч
ної ефективності сільськогосподарських товаровироб
ників можливе лише за умови оптимізації відтворення
основних засобів виробництва [1, с. 40].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу забезпеченості
основними засобами на економічну ефективність.
Для досягнення цієї мети були вирішені наступні задачі:
— вивчити стан забезпеченості основними засоба
ми та його вплив на конкурентоспроможність сільсько
го господарства;
— дослідити рівень впливу забезпеченості основни
ми засобами на показники інтенсивності, ефективності
та розміру.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За рахунок сільськогосподарських підприємств фор
муються державні ресурси, експортний потенціал. За
організаційною структурою — це досить великі підприє
мства, з високим рівнем товарної продукції. За умови до
статньої забезпеченості матеріальнотехнічними і фінан
совими ресурсами ці господарства спроможні забезпе
чити неухильне зростання виробництва високоякісної
конкурентоспроможної сільськогосподарської про
дукції, підвищити продуктивність праці. Тут є всі умови
для суттєвого зниження ресурсо та енергоємності про
дукції, підвищення її рентабельності, зміцнення фінан
сового стану підприємств. Тобто великі підприємства
обов'язково повинні використовувати всі фактори, які
забезпечують розширене відтворення низькоефективно
го дрібнотоварного виробництва, яке є безперспектив
ним як для інновацій, так і для інвестицій, і яке ніколи не
стане конкурентоспроможним не тільки на зовнішньо
му, але й внутрішньому ринку [1, с. 21].
Вищенаведені докази великотоварного сільськогос
подарського виробництва обумовили вибір саме круп
них сільськогосподарських підприємств площею
сільськогосподарських угідь понад 1000 га і кількістю
працюючих понад 50 осіб.
Із загальної кількості сільськогосподарських
підприємств (191) було виключено 12 господарств, в
яких або площа сільськогосподарських угідь була за
надто малою (від 0 до 5 га), або чисельність працівників
також була не значною. У результаті для аналізу зали
шилося 179 господарств.
Отриманий статистичний матеріал потрібно було
розподілити на групи однотипних об'єктів. В якості гру
пувальної ознаки нами було обрано показник середнь
орічної залишкової вартості основних засобів на 100 га
сільськогосподарських угідь. Теорією статистики дове
дено, що кількість груп і величина інтервалів залежать
від ступеня варіації групувальної ознаки. Тому перше,
що було нами зроблено, — це аналіз варіації середньо
річної залишкової вартості основних засобів на 100 га
сільськогосподарських угідь. По сукупності зі 179 гос
подарств маємо мінімальне значення показника 6,71 тис.
грн. на 100 га сільськогосподарських угідь, максималь
не — 2326,06. При такому значному розмаху варіації ми
отримали значення середнього квадратичного відхилен
ня — 248,57 тис. грн. і показника варіації — 115,5 %.
Таким чином, середній рівень залишкової вартості ос
новних засобів на 100 га сільськогосподарських угідь
становить 215,22 тис. грн., що є не типовим для дослід
жуваної сукупності, а сама сукупність сільськогоспо
дарських підприємств є неоднорідною, сильно варіюю
чою за даною групувальною ознакою.
Значний ступінь варіації не дозволив використати
рівні інтервали (які застосовуються, якщо групувальна
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площі сільськогосподарських угідь
по цій групі становить 4809 га, що є
найвищим середнім показником се
ред шести утворених груп. Середній
В середньому на 1 підприємство:
показник середньорічної залишкової
Групи підприємств за
припадає
середньорічна
вартості основних засобів на 100 га
середньорічною залишковою
площа
основних
залишкова
сільськогосподарських угідь по групі
вартістю основних засобів
с.-г.
засобів на
вартість основних
становить 142,55 тис. грн.
на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.
угідь, га
100 га с.-г.
засобів, тис. грн.
22,9 % досліджуваних госпо
угідь, тис. грн.
дарств увійшли до четвертої аналі
6,71 – 60,00
19
10,6
4021
1477,7
36,75
тичної групи із середньорічною за
60,01 – 100,00
27
15,1
4302
3393,6
78,88
лишковою вартістю основних засобів
100,01 – 200,00
73
40,8
4809
6855,4
142,55
на 100 га сільськогосподарських угідь
200,01 – 400,00
41
22,9
4158
11021,0
265,03
від 200,01 до 400,00 тис. грн. Середній
400,01 – 700,00
12
6,7
4457
23447,1
526,06
розмір таких підприємств становить
700,01 – 2600,00
7
3,9
1479
14628,1
988,96
4158 га, середньорічна вартість ос
разом по сукупності
179
100,0
4346
8132,8
187,12
новних засобів на 100 га земельної
ознака має плавний характер варіювання) при створенні площі — 265,03 тис. грн.
груп і для визначення меж нерівних інтервалів було ви
Слід відмітити, що до третьої аналітичної групи
користано теорію Р.А. Шмойлової [10, c. 124].
(включно) відбувається і збільшення площі сільськогос
Розподіл досліджуваних сільськогосподарських подарських угідь на одне підприємство, і збільшення ос
підприємств Харківської області по групах за середнь нащеності їх основними засобами. Здавалось би, що із
орічною залишковою вартість основних засобів із роз збільшенням фондооснащеності керівники підприємств
рахунку на 100 га сільськогосподарських угідь наведе зацікавлені у збільшенні їх розмірів. Проте розрахунки
ний в таблиці 1.
свідчать, що із подальшим після третьої групи зростан
За даними таблиці 1, найбільшою за кількістю ням оснащеності основними засобами розміри підприє
підприємств є третя аналітична група, до складу якої ув мства зменшуються. По господарствах четвертої групи
ійшли 73 сільськогосподарських підприємства із розмі площа сільськогосподарських угідь на одне підприєм
ром середньорічної залишкової вартості основних за ство менша за середній рівень по сукупності на 4,3 %.
собів на 1200 га сільськогосподарських угідь від 100,01
Нами виявлено тенденцію до зростання оснащеності
до 200,00 тис. грн. Це становить 40,8% до загальної підприємств основними засобами на 100 га сільськогос
кількості обстежених господарств. Середній розмір подарських угідь із збільшенням розмірів підприємств
(чим більший розмір підприємств,
тим краще воно оснащено основни
Таблиця 2. Залежність показників розміру сільськогосподарських підприємств
ми засобами). Виняток становить
від забезпеченості основними засобами Харківської області за 2011 рік
лише шоста аналітична група, до
якої увійшли 7 господарств із се
Групи підприємств за середньорічною залишковою вартістю
реднім розміром і вартістю основних
основних засобів на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.
засобів на 100 га сільськогоспо
Показники
дарських угідь 988,96 тис. грн. Наші
розрахунки доводять перевагу вели
котоварного сільськогосподарсько
го виробництва.
Валова продукція в
586,0
27896,3
22979,8
23873,2
31854,6
10988,6 23246,0
Кількість великих і середніх сіль
постійних цінах 2010
ськогосподарських підприємств, що
року, всього тис. грн.
подали звіти, становить 17% до за
у рослинництві
14001,4 25330,6
20202,5
19867,2
22288,9
7291,8
19876,0
у тваринництві
1384,6
2565,7
2777,3
4006,0
9565,7
3696,7
3370,1
гальної кількості діючих сільсько
Товарна продукція, тис.
10803,8 11887,9
22157,7
21163,0
31796,8
27801,2 20042,5
господарських підприємств (вклю
грн.
чаючи фермерські господарства).
Площа
4021
4302
4809
4158
4457
1479
4346
Їхня частка в загальних обсягах ви
сільськогосподарських
робництва продукції сільського гос
угідь
подарства сільськогосподарськими
1477,7
3393,6
6855,4
11021,0
23447,1
14628,1 8132,8
Середньорічна
підприємствами за 2011 рік складає
залишкова вартість
90%, у тому числі зернових і зерно
основних засобів, тис.
бобових культур — 88%, цукрових
грн.
буряків — 95%, насіння соняшнику
Середньорічна вартість
14155,9 15632,4
19728,3
18633,2
37912,3
45262,9 20485,8
— 85%, картоплі — 74%, овочів —
оборотних активів, тис.
78%, приросту худоби — 90%, птиці
грн.
— 98%, молока — 96%, яєць курячих
Чисельність працівників, 80
84
101
98
188
123
102
осіб
— 95%, вовни — 78%.
у рослинництві
53
62
67
65
101
98
68
Переваги великих та середніх
у тваринництві
27
23
34
34
87
24
35
сільськогосподарських підприємств
Посівні площі основних
1954
3145
2456
2261
2184
571
2229
щодо оснащеності основними засо
товарних культур
бами підтверджують дані таблиці 2.
Зернові та зернобобові
За даними таблиці 2, середня
соняшник
500
812
971
917
676
174
856
вартість валової продукції сільсько
цукрові буряки
63
63
89
127
340
15
105
го господарства в постійних цінах
Поголів’я тварин в пере- 265
254
433
538
1158
63
461
2010 року по досліджуваній сукуп
рахунку на умовну
ності підприємств становить 23246
голову, голів
тис. грн. У розрізі окремих груп від
Поголів’я великої
193
157
298
270
697
46
276
бувається збільшення цього показ
рогатої худоби, голів
ника з 15386 тис. грн. (по першій
поголів’я свиней
79
145
149
386
774
57
233
групі) до 31854,6 тис. грн. (по п'ятій
поголів’я овець та кіз
20
14
12
863
11
3
347
Корів
124
115
209
174
506
18
190
групі). По чотирьох аналітичних
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По сукупності

700,01 –
2600,00

400,01 –
700,00

200,01 –
400,00

100,01 –
200,00

60,01 –
100,00

6,71 –
60,00

кількість
підприємств

частка кожної
групи, %

Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств
Харківської області за середньорічною залишковою вартістю основних
засобів на 100 сільськогосподарських угідь
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По сукупності

По сукупності

700,01–
2600,00

700,01 –
2600,00

400,01–
700,00

400,01 –
700,00

200,01–
400,00

200,01 –
400,00

100,01–
200,00

100,01 –
200,00

60,01–
100,00

60,01 –
100,00

6,71 –
60,00

6,71–
60,00

групах середньогрупові показни Таблиця 3. Показники рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва
підприємств Харківської області в розрізі окремих аналітичних груп за
ки перевищують середній рівень
середньорічною залишковою вартістю основних засобів на 100 га
по сукупності. Аналогічні зміни
сільськогосподарських угідь
відбуваються як в галузі рослин
ництва так і в галузі тваринницт
ва. Тобто, обсяги виробництва
Групи підприємств за середньорічною залишковою
вартістю основних засобів на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.
сільськогосподарської продукції
із збільшенням оснащеності гос
Показники
подарств основними засобами та
кож зростають.
Аналіз питомої ваги вартості
36,75
78,88
142,55
265,03
526,06
988,96
187,12
продукції рослинництва і тварин Припадає на 100 га
ництва у загальній сумі валової сільськогосподарських угідь
продукції показує, що зі зростан основних засобів, тис. грн.
352,02
363,33
410,21
448,08
850,61
3060,07
471,34
ням середньорічної вартості ос оборотних активів, тис. грн.
309,68
330,22
424,57
475,38
758,66
958,30
440,40
новних засобів на 100 га сільсько виробничих витрат, тис. грн.
1,98
1,96
2,10
2,37
4,22
8,30
2,36
господарських угідь, зі збільшен Праценавантаження, осіб
50
51
48
42
24
12
42
ням розмірів підприємства відбу Земленавантаження на одного
вається зменшення частки про працівника, га
Середньорічна заробітна плата
13321
16528
19992
20169
17197
19089
18676
дукції рослинництва та збільшен працівників
у рослинництві, грн.
ня питомої ваги продукції тварин у тваринництві, грн.
16058
19345
16583
20008
21125
13821
18272
ництва у структурі виробництва. Середньомісячна заробітна
1110
1377
1666
1680
1433
1590
1556
Так, якщо по господарствах пер плата у рослинництві, грн.
шої аналітичної групи питома у тваринництві, грн.
1338
1612
1381
1667
1760
1151
1522
вага продукції тваринництва ста Поголів’я ВРХ на 100 га с.-г.
4,80
3,65
6,19
6,49
15,64
3,09
6,35
новила лише 9,1 %, то в господар угідь, голів
ствах із вищим рівнем оснаще Поголів’я свиней на 100 га ріллі, 2,25
3,54
3,23
9,52
17,51
4,55
5,64
ності основними засобами вона голів
177
163
169
156
128
75
160
становить: по п'ятій групі — 30% і Площа ріллі з розрахунку на
один трактор, га
по шостій — 34%.
563
433
421
490
276
250
429
Цілком логічним є той факт, Площа зернових культур з
що зі збільшенням середньорічної розрахунку на один
залишкової вартості основних за зернозбиральний комбайн, га
вага витрат на
14,0
20,0
17,3
16,5
17,4
6,5
17,0
собів на 100 га сільськогосподарсь Питома
добрива у структурі
ких угідь зростають не тільки по мінеральні
витрат по рослинництву, %
казники виробництва, а й показни
ки реалізації сільськогосподарської продукції. Така тен ється у господарстві. Так, поголів'я великої рогатої ху
денція простежується від першої до п'ятої групи, по яких доби на відгодівлі від першої до п'ятої групи збільшуєть
товарна продукція на одне підприємство становить відпо ся в 3,6 рази, поголів'я корів — в 4,1 рази, поголів'я сви
відно 11803,8 тис. грн. та 31796,8 тис. грн.
ней — 9,8 раз.
Непрямими показниками розмірів підприємства та
Таким чином, нами виявлено взаємозалежність між по
кож є середньорічна вартість основних засобів і оборот казниками розмірів сільськогосподарських підприємств і
них активів. Їх вартість у господарствах п'ятої групи (у середньорічною залишковою вартістю на 100 га сільсько
середньому на одне підприємство) майже в чотири рази господарських угідь. З одного боку, чим більші розміри
перевищує цей показник.
підприємства, тим краща оснащеність цих підприємств ос
Додатковими показниками розмірів підприємств ви новними засобами. З іншого боку, показник вартості ос
ступають чисельність працівників, посівні площі окремих новних засобів на 100 га сільськогосподарських угідь вис
сільськогосподарських культур,
поголів'я тварин. Cередня чи Таблиця 4. Залежність економічної ефективності підприємств від забезпеченості
їх основними засобами
сельність працівників по госпо
дарствах третьої групи (до якої
Групи підприємств за середньорічною залишковою
увійшла найбільша кількість гос
вартістю основних засобів на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.
подарств) із рівнем забезпече
ності основними засобами від
Показники
100 до 200 тис. грн. становить 101
особу. По четвертій групі із се
редньорічною залишковою вар Валова продукція сільського
тістю основних засобів на 100 га господарства в постійних цінах
сільськогосподарських угідь від 2010 р. з розрахунку на:
382,61
648,38
477,82
574,09
714,70
742,90
534,85
400 до 700 тис. грн. чисельність на 100 грн. залишкової вартості
працівників становить 188 осіб. основних засобів, грн.
Найбільшу питому вагу праців одного середньооблікового
ників, зайнятих у галузі тварин працівника, зайнятого у
192,83
330,93
227,18
242,40
169,51
89,55
227,03
ництва, зафіксовано у господар сільськогосподарському
виробництві, тис. грн.
ствах із високим рівнем забезпе
ченості основними засобами (5 100 га сільськогосподарських
382,6
648,4
477,8
574,2
714,7
742,9
534,8
угідь, тис. грн.
а група) — 46%.
Отримано з розрахунку на 100 га
Із збільшенням показника с.-г.
угідь:
307,64
402,91
502,97
554,64
789,49
2171,07
522,07
середньорічної залишкової вар Чистого доходу від реалізації,
тості основних засобів на 100 га тис. грн.
сільськогосподарських угідь від Валового прибутку (збитку),
76,34
115,40
141,17
119,99
156,56
699,43
134,80
першої до шостої групи є оче тис. грн.
видною тенденція до зростання Чистого прибутку, тис. грн.
41,47
151,05
119,89
122,41
119,88
244,13
119,05
поголів'я тварин, яке утриму Рентабельність господарств, %
21,43
63,31
35,40
28,41
25,57
37,65
34,73
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тупає фактором інтенсивності виробництва, який, у свою
чергу, впливає на розміри підприємства: чим краща осна
щеність основними засобами, тим більше можливостей
господарство має для збільшення своїх розмірів, для роз
ширення сільськогосподарського виробництва.
Це сприяє розвитку наступальних мотивів диверси
фікованого виробництва — розширення частки ринку
та досягнення синергетичного ефекту. Як зазначають
Стрикленд А. Дж. та Томпсрн А.А., "диверсифікація —
це розширення номенклатури товарів (послуг) підприє
мства за рахунок споріднених чи нових, які можуть ви
готовлятися і збуватися з використанням існуючого по
тенціалу, а також розвиток діяльності фірми в абсолют
но нових для неї галузях" [7].
У сільському господарстві все вищенаведене може
бути реалізовано шляхом розвитку двох основних та
найважливіших для суспільства галузей — рослинниц
тва та тваринництва. Для того щоб ці галузі були кон
курентоспроможними в сучасному ринковому середо
вищі, необхідно оцінити рівень інтенсивності товарови
робників сільськогосподарської продукції (табл. 3).
У результаті проведених розрахунків рівня інтенсив
ності встановлено, що паралельно зі збільшенням забез
печеності підприємств основними засобами відбувається
зростання вартості оборотних активів, виробничих витрат
на 100 га сільськогосподарських угідь, та праценаванта
ження. Значними темпами збільшується щільність поголі
в'я великої рогатої худоби на 100 га сільськогосподарсь
ких угідь і поголів'я свиней на 100 га ріллі. У зв'язку із
збільшенням, від першої до п'ятої аналітичної групи,
кількості тракторів і зернозбиральних комбайнів, відбу
вається зниження навантаження ріллі на 1 трактор площі
зернових культур на 1 зерно зернозбиральних комбайнів.
Підприємство вважають успішним у тому випадку,
коли воно досягнуло поставлених цілей, а точніше, коли
його діяльність була результативною. Успіх підприєм
ства в умовах ринкових відносин характеризує ступінь
внутрішньої економічності його роботи та досягнення
встановлених результатів завдяки економії виділених на
їх досягнення ресурсів.
Для аналізу ефективності виробничогосподарської
діяльності ми обрали систему показників підприємства,
яка повинна:
— відображати витрати всіх видів ресурсів, що спо
живаються на підприємстві;
— створювати передумови для виявлення резервів
підвищення ефективності виробництва;
— стимулювати використання всіх резервів, наявних
на підприємстві;
— забезпечувати інформацією стосовно ефектив
ності виробництва;
— виконувати критеріальну функцію [2].
За даними таблиці 4 показник чистого доходу (вируч
ки) від реалізації з розрахунку на 100 га сільськогосподарсь
ких угідь в господарствах із високим рівнем забезпеченості
основними засобами значно перевищує рівень господарств
першої та другої груп. Так, у господарствах п'ятої групи на
100 га сільськогосподарських угідь отримано 789,49 тис. грн.
чистого доходу, що в 2,6 рази вище показника першої гру
пи. Аналогічну тенденцію маємо по показниках валового
прибутку і валової продукції сільського господарства в по
рівняних цінах 2010 року з розрахунку на 100 га сільсько
господарських угідь. Вартість валового прибутку варіює від
76,34 тис. грн. по першій групі до 156,6 тис. грн. по п'ятій
групі і 699,43 тис. грн. по шостій групі. Валова продукція з
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь збіль
шується від першої до другої групи з 382,61 тис. грн. до
648,38 тис. грн. (в 1,7 рази), від третьої до шостої групи з
477,82 тис. грн. до 742,90 тис. грн. (1,6 рази).
Щодо вартості чистого прибутку, отриманого на 100
га сільськогосподарських угідь, то він збільшується з
першої до другої групи до рівня 151,05 тис. грн., а далі
зменшується на 20,6 % і становить по господарствах п'я
тої групи 119,88 тис. грн.

www.economy.in.ua

Найвищого рівня рентабельності по досліджуваній су
купності господарств досягнуто підприємствами другої гру
пи із рівнем забезпеченості основними засобами від 60 до
100 тис. грн. на 100 сільськогосподарських угідь. По цих
господарствах на одиницю виробничих витрат отримано 63
коп. чистого прибутку. До п'ятої групи показник рентабель
ності має тенденцію до зниження і становить 25,57 %.
ВИСНОВКИ
Внаслідок ринкових перетворень АПК України опинив
ся в кризовому становищі. Аграрні підприємства в основ
ному є збитковими, а їх матеріальнотехнічне забезпечен
ня — незадовільним. Значний диспаритет цін перетворив
галузь у донора інших сфер економіки, що призвело до по
вної зупинки інвестиційних процесів. Відбувається деінду
стріалізація сільського господарства. Ситуація, що склала
ся в АПК, одній з найважливіших галузей національної еко
номіки, загрожує продовольчій безпеці країни [3]. Аналіз
вищенаведених даних дає нам можливість сказати, що без
достатнього забезпечення основними засобами вітчизня
ним господарствам складно витримати конкуренцію зі світо
вими виробниками сільськогосподарської продукції. Для
цього необхідне відтворення технічного потенціалу аграр
ного виробництва незалежно від форми власності та гос
подарювання. Досягти відтворення технічного потенціалу
можливо шляхом залучення:
— амортизаційних відрахувань;
— прибутку;
— кредитних коштів;
— коштів лізингових, страхових та інвестиційних
компаній;
— коштів вітчизняних та зарубіжних інвесторів;
— коштів державного бюджету;
— інших коштів.
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ПРІОРИТЕТИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
MARKETING STRATEGIES PRIORITIES OF INTERNATIONAL RETAILERS

Проаналізовано та систематизовано теоретичні підходи до визначення понять "стратегія" та "марке@
тингова стратегія" торговельного підприємства. Досліджено процес формування маркетингових стра@
тегій торговельного підприємства. Визначено особливості розробки маркетингових стратегій міжнарод@
ними операторами роздрібної торгівлі.
The theoretical approaches to the definition of "strategy" and "marketing strategy" concepts are analysed
and systematized. The process of marketing strategies' formation of commercial business is studied. The
peculiarities of marketing strategies of international retailers are defined.
Ключові слова: маркетингова стратегія, роздрібна торгівля, міжнародні роздрібні мережі, стратегічний
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ВСТУП
Інтенсифікація глобалізаційних процесів у світовій еко
номіці сприяла стрімкому розвитку торговельних мереж
роздрібної та оптовороздрібної торгівлі та їх виходу на
міжнародні ринки. Досягнувши значного розмаху експанс
ійної політики, міжнародні торговельні мережі поступово
займають провідні позиції на національних ринках країн
ЦентральноСхідної Європи, у тому числі України, створю
ючи загрози для успішного функціонування місцевих опе
раторів. Якщо на українському продуктовому ринку націо
нальні мережі ще утримують провідні позиції, то в багатьох
країнах ЦентральноСхідної Європи першість вже трива
лий час належить іноземним роздрібним компаніям. Так, на
приклад, на роздрібному ринку Угорщини протягом 2001—
2009 рр. частка останніх зросла до 65%. Станом на кінець
2009 р. провідними роздрібними мережами на польському
ринку були представники саме іноземного рітейлу: Real
(Metro, Німеччина), Biedronka (Jeronimo Martins, Португа
лія), Geant (Geant, Франція), Auchan (Auchan, Франція) тощо
[1]. Таким чином, значимість іноземних торговельних ме
реж зростає, а світовий досвід окремих країн свідчить про
ефективність їхнього функціонування, зокрема завдяки зва
женому підходу до розробки та імплементації маркетинго
вих стратегій.
Стратегічному маркетингу відводиться важлива роль з
боку міжнародних торговельних мереж, оскільки останнім
часом для підвищення своєї конкурентоспроможності ком
панії все більше уваги приділяють формуванню маркетин
гових стратегій. На відміну від керівників вітчизняних тор
говельних мереж, іноземні мають більший досвід у марке
тинговій діяльності, що актуалізує доцільність даного дос
лідження.
Теоретичним аспектам стратегічного маркетингу, фор
муванню маркетингових стратегій приділяється значна увага
в працях І. Ансоффа, В.М. Гейця, Н.В. Куденко, Л.В. Балаба
нової, Ф. Котлера, Дж. Дея, ЖЖ. Ламбена, Дж. Бернета,
Р.А. Фатхутдінова та ін. Дослідженню світового досвіду
функціонування торговельних підприємств присвячені ро
боти таких вітчизняних вчених, як І.О. Бланк, О.В. Березін,
В.А. Гросул, А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко,
Н.Г. Міценко, А.А. Садєков, Н.О. Власова тощо.
Водночас, із наукової точки зору малодослідженими
залишаються проблеми пріоритетів маркетингових стра
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тегій міжнародних операторів роздрібної торгівлі з метою
виявлення можливостей використання їхнього досвіду на
ціональними торговельними мережами, що сприятиме підви
щенню ефективності їхнього функціонування.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Зважаючи на це, метою статті є аналіз та систематизація
теоретичних підходів до визначення поняття "стратегія" та
"маркетингова стратегія" у торговельній сфері, дослідження
процесу формування маркетингових стратегій торговельни
ми підприємствами, а також вивчення особливостей марке
тингових стратегій міжнародних роздрібних мереж.
РЕЗУЛЬТАТИ
Економічна теорія пропонує різні підходи до визначен
ня поняття "стратегія" та "маркетингова стратегія". Зага
лом, розмаїття зазначених понять можна звести до сукуп
ності поглядів на стратегію торговельного підприємства як
на напрям розвитку підприємства, засіб досягнення цілей,
процес, програму тощо.
На думку Дж. Дея, стратегія, в першу чергу, передбачає
окреслення напряму діяльності підприємства, навколо якого
координуються всі функціональні види діяльності. Концеп
ція стратегії розглядається як сукупність інтегрованих дій,
спрямованих на забезпечення конкурентної переваги тор
говельного підприємства. Причому на найвищому корпора
тивному рівні управління підприємством передбачається
розробка стратегії, яка включає наступні складові:
— окреслення сфери діяльності торговельного підприє
мства з орієнтацією на споживача: визначення потреб спо
живачів, які мають бути задоволені, технологій, які потрібні
для задоволення цих потреб, цільових сегментів споживачів,
а також каналів, за допомогою яких планується забезпечен
ня доступу на ринок;
— стратегічна направленість, що визначає, яким чином
підприємство збирається набути та підтримувати конку
рентні переваги, а також грошові та інвестиційні потоки,
необхідні для реалізації обраної стратегії;
— цілі, які підприємство збирається досягти в майбут
ньому [2, с. 56—58].
Наступний рівень передбачає деталізацію функціональ
них стратегій (від проведення досліджень та здійснення роз
робок до товарної, цінової, збутової, комунікаційної пол
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ітики), а також проектів основних інвестицій, таких як по
будова нових магазинів, складів тощо чи модернізація вже
існуючих приміщень. Третій, найнижчий рівень стратегії
включає розробку бюджетів та детальне планування діяль
ності торговельного підприємства, що дозволяє досягти
поставлених цілей.
Варто зазначити, що за підходом Дж. Дея, маркетин
гові стратегії розробляються на всіх рівнях управління
підприємством: корпоративному, бізнесрівні та функціо
нальному, що в сукупності сприяє реалізації місії підприє
мства.
Схоже трактування поняття "стратегія" мають Л.В. Ба
лабанова, В.В. Сліпенький: "Стратегія — це генеральний
напрям розвитку підприємства, що відображає його стра
тегічні пріоритети і враховує внутрішній потенціал підприє
мства, а також можливості та загрози його зовнішнього
оточення" [3, с. 29].
Іншої думки притримується Дж. Бернет, який зазначає,
що маркетингова стратегія являє собою процес оцінки вар
іантів досягнення маркетингових цілей [4, с. 146]. Крім того,
маркетингова стратегія може розглядатись також як засо
би досягнення маркетингових цілей [5, с. 393].
Зав'ялов П.С. погоджується з цим твердженням і допов
нює його: "Маркетингова стратегія — засіб досягнення цілей;
генеральні стратегічні напрями діяльності підприємства, з
якими повинні ув'язуватись всі аспекти маркетингового пла
ну; сукупність рішень організації стосовно вибору цільового
ринку і продукту для ринку; оптимальне управління продук
том і оптимальний розподіл ресурсів; сполучення ресурсів і
навичок організації, з одного боку, і можливостей ризику,
що виходить з оточуючого середовища, з іншого боку, при
якому досягаються основні цілі" [6, с. 44].
За деякими джерелами стратегія являє собою систему
управлінських рішень, спрямованих на реалізацію місії
організації та її перетворення в новий стан [7, с. 308]. Дане
твердження також можна звести до розуміння стратегії як
засобу досягнення цілей, однак таке бачення у сучасних
умовах господарювання є дещо обмеженим.
Р.А. Фатхутдінов стверджує, що стратегія — програма,
план, генеральний курс суб'єкта управління щодо досягнення
ним стратегічних цілей у будьякій області діяльності [8, с. 629].
Такої ж думки дотримується Ю.Є. Петруня: "Маркетингова
стратегія — це довгостроковий план ринкової діяльності
організації та основні принципи його реалізації" [9, с. 276].
Ф. Котлер зазначає, що маркетингова стратегія — це ло
гічна схема маркетингових заходів, за допомогою яких ком
панія сподівається виконати свої маркетингові завдання. Вона
складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиц
іювання, маркетингового комплексу і рівнів витрат на мар
кетингові заходи [10, с. 129]. Даного підходу також дотри
муються О. Кендюхов та С. Димитрова: "Маркетингова стра
тегія визначає, на яких ринках працювати, з яким спожива
чем, товарну, цінову і комунікативну політику, а сама по собі
маркетингова стратегія є важливою функціональною части
ною загальної стратегії підприємства" [11, с. 98].
Зазначимо, що кожна авторська позиція щодо визначен
ня понять "стратегія" та "маркетингова стратегія" торговель
ного підприємства є оправданою та доречною, однак
більшість із них зачіпає лише окремі аспекти загальної кар
тини і не передбачає комплексний підхід. Так, точки зору,
які розглядають маркетингову стратегію як процес, програ
му чи засіб досягнення цілей, вважаємо дещо обмеженими,
оскільки вони не враховують інших аспектів стратегії, зок
рема факторів маркетингового середовища підприємства, а
також характерну їх мінливість. У той час як точки зору нау
ковців, які вбачають у стратегії напрям розвитку підприєм
ства дозволяють більш повно оцінити маркетингове середо
вище та внутрішній потенціал торговельного підприємства.
Саме комплексний підхід із обов'язковим врахуванням
мінливості маркетингового середовища та можливостей
внутрішнього розвитку торговельної мережі застосовуєть
ся при формуванні маркетингових стратегій міжнародни
ми роздрібними мережами.
Вибір менеджерами торговельних підприємств марке
тингової стратегії визначається взаємодією трьох факторів.
Поперше, конкурентною позицією компанії. Чи є вона ліде
ром на ринку чи тільки має намір зайняти провідну пози
цію? Подруге, її стратегічною задачею. Чи прагне компа
нія домінувати на ринку чи розраховує на захоплення при
буткової ніші? Потретє, ринковою ситуацією. Чи знахо
диться ринок на ранньому етапі росту або ж у фазі зрілості
[12, с. 196]?
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Варто зазначити, що діяльність міжнародних торговель
них операторів напряму пов'язана з виходом на нові гео
графічні ринки, що вимагає від них формулювання чіткої
маркетингової стратегії просування мережі в нових умовах.
Успіх торговельного підприємства визначається рядом фак
торів, найвагомішими з яких є попередня підготовка та вив
чення потенційного споживчого ринку протягом тривалого
періоду перед входженням на новий ринок, а також висо
кий рівень організаційної культури, спрямований на пост
ійне навчання та аналіз досвіду.
Визначивши потребу у формуванні нової стратегії,
підприємство переходить до розробки маркетингової стра
тегії. Основні етапи цього процесу зображено на рис. 1.
Зауважимо, що оцінка сформованої маркетингової
стратегії відповідно до рис. 1 здійснюється за наступними
параметрами:
— узгодженість стратегії з зовнішнім середовищем, тоб
то відповідність обраного напряму розвитку прогнозованим
змінам у країні, на ринок якої виходить компанія;
— внутрішня збалансованість програми розвитку — по
годженість між собою окремих цілей торговельного
підприємства;
— реалізованість програми з урахуванням наявного ре
сурсного потенціалу (у першу чергу розглядаються по
тенційні можливості торговельного підприємства самостійно
генерувати фінансові ресурси, які дозволять реалізувати усі
плани розвитку, а також прийнятність ризиків, пов'язаних із
реалізацією стратегії захоплення нових ринків);
— результативність програми розвитку (йдеться про еко
номічну ефективність її реалізації — зростання ділової ре
путації, зміцнення іміджу торговельного підприємства тощо).
Детальна оцінка розробленої стратегії дозволяє прий
няти рішення про доцільність та відповідність маркетинго
вої стратегії поставленим вимогам. У результаті даного ета
пу унікальна, чітко сформульована та результативна стра
тегія затверджується та реалізується.
Зауважимо, що основною функцією маркетингу на тор
говельному підприємстві є формування та стимулювання
попиту, тобто задачі маркетингу спрямовуються на закупі
влю товарів, що користуються попитом, а також просуван
ня товарів, попит на які скоротився. Таким чином, успіх тор
говельної мережі багато в чому залежить від досвідченого
персоналу, здатного швидко виявляти проблеми та реагу
вати на зміни маркетингового середовища. Як зазначає Ф.
Котлер [16], при організації такої роботи необхідно по
слідовно здійснювати аналіз первинних та вторинних дже
рел, логістичних даних, конкурентів, проведених опитувань
та розроблених на їх основі рекомендацій з наступним кон
тролем за їхнім виконанням.
Міжнародні торговельні мережі важливу увагу приділя
ють постійному підвищенню якості обслуговування спожи
вачів, розширенню спектра послуг, запровадженню програм
лояльності для споживачів, які відповідають їх платоспро
можному попиту. Іноземні оператори зазвичай використо
вують політику низьких цін, продаючи товари з мінімаль
ною торговою націнкою і в той же час пропонуючи високо
якісні товари при забезпеченні якості обслуговування на
рівні європейських стандартів. Така концепція передбачає
стратегію ринкового проникнення і дозволяє компаніям
завоювати своїх споживачів [17, с. 32].
Стратегія закупівель міжнародних торговельних ком
паній орієнтується на місцевих виробників, що й дозволяє
їм утримувати низькі ціни. Асортиментна політика орієн
тована на рівну частку пропозиції продовольчих і непродо
вольчих товарів, при цьому велика ставка робиться на роз
виток лінії товарів під власною торговельною маркою, ак
тивну політику брендингу.
Саме міжнародний рітейл дав поштовх розвитку "private
label" або власних торгових марок роздрібних мереж. То
вари під власними торговими марками розкривають перс
пективні можливості для усіх: торговельні мережі здобува
ють лояльних клієнтів, надаючи їм якісний товар за приваб
ливою ціною, розширюють асортимент на товарних поли
цях, а виробники отримують гарантовані і постійні канали
збуту продукції, а також повне завантаження виробничих
потужностей. Цей напрям отримав своє визнання та все
успішніше застосовується національними операторами сфе
ри торгівлі [18, с. 47].
Ще однією особливістю міжнародних мереж є гостра
боротьба за контроль над найпривабливішими ринками. З
огляду на це, аналіз конкурентів ставиться на одне з пер
ших місць у реалізації маркетингової стратегії. Для його
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
1. Поява потреби в новій маркетинговій стратегії
2. Визначення загального періоду формування стратегії маркетингу
3. Аналіз зовнішнього середовища та підприємства
3А. Дослідження факторів
зовнішнього середовища та ступеня їх
впливу на діяльність підприємства

3Б. Оцінка сильних та слабких сторін
підприємства

4. Вибір визначальної моделі розвитку торговельного підприємства з урахуванням
стадії його життєвого циклу

значною мірою впливає на специфіку роз
робки маркетингових стратегій міжнарод
ними рітейлерами та врахування всіх фак
торів маркетингового середовища. У пред
ставленому короткому аналізі маркетинго
вої діяльності міжнародних операторів роз
дрібної торгівлі можна спостерігати як тра
диційні елементи маркетингових стратегій,
що вже склалися, так і нові, які створюють
нові стратегічні напрями успішної діяль
ності торговельного підприємства на обра
ному ринку.
Перспективи подальших досліджень по
лягають у визначенні основних напрямів
удосконалення діяльності національних мере
жених операторів шляхом розробки дієвих
рекомендацій на базі застосування міжнарод
ного досвіду провідних рітейлерів світу.

5. Формування системи цілей з урахуванням обраної моделі розвитку
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У статті розкриваються сутність та основні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні,
вплив на цей процес громадських організацій та політичних партій. Розглянуто основні проблеми взає@
мовідносин інститутів громадянського суспільства, громадянських організацій та політичних партій,
проаналізовані особливості розвитку та взаємовідносин цих підсистем соціальної системи, способи їх
взаємодії на рівні теорії та практики.
The article examines the nature and basic issues of civil society in Ukraine, the impact on the process of
public organizations and political parties. The basic problem of the relationship of civil society, civic organizations
and political parties, especially the development and analyzed the relationship of these subsystems of the social
system, how they interact at the level of theory and practice.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження проблем генези громадських організацій
як складового елементу громадянського суспільства є зав
жди актуальним, це, в свою чергу, обумовлено недостатньою
дієвістю громадянського суспільства в Україні. Відповідно
розширення та активізація суспільнонаукового діалогу сто
совно вивчення цих актуальних проблем буде сприяти роз
витку громадянського суспільства в Україні.
Незалежно від політичних та соціальноекономічних
змін у суспільстві, завжди існують проблеми, які залиша
ються актуальними протягом тривалого часу, поступово
видозмінюючись та набуваючи нових форм. Саме до таких
вагомих проблем належить теоретичне та практичне осмис
лення співвідношення та взаємовпливу громадських орган
ізацій, інших інститутів громадянського суспільства та пол
ітичної сфери.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми функціонування громадянського суспільства,
взаємовідносин громадянина та держави були об'єктом дос
ліджень низки представників європейської філософської та
політичної думки. Зокрема, мова йде про Макіавеллі Н.,
Фергюссона А, Гоббса Т., Локка Д., Руссо Ж.Ж., Токвіля
А., Монтеск'є Ш., Гегеля Г., Маркса К., Грамші А. У сучасній
західній філософськоісторичній традиції даним проблемам
приділяли увагу Аллен К., Алмонд Г., Арато А., Арон Р.,
Дарендорф Р., Поппер К., Тойнбі А., Габермас Ю., Бродель
Ф., Ле Гоф Ж., Геллнер Е. та інші.
Розгляд проблеми суспільного розвитку, впливу цінно
стей, груп впливу та інтересів на ці процеси здійснено у пра
цях Вебера М., Парсонса Т., Поппера К., Пазенка В.С.,
Єрмоленка А.М., Ручки А.О., Бакірова В.С., Хмелька В.Є.,
Шитова І.П., Сандиги О.І. та інших.

www.economy.in.ua

Аналіз публічних процесів, становлення громадянсько
го суспільства та публічної політики стали предметом нау
кового аналізу в працях А. Карася, І. Паська, А. Колодія,
В. Рябчука, С. Грабовського, В. Андрущенка, О. Князєвої,
С. Курдюмова, С. Телешуна та інших вітчизняних авторів.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є аналіз та розкриття сутності становлен
ня громадських організацій як складової суспільного роз
витку, дослідження проблеми розвитку громадянського
суспільства в Україні та впливу на цей процес громадських
організацій і політичних партій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Політична сфера суспільства, на нашу думку, поєднує в
собі як політичну систему, так і систему суспільного (соц
іального) управління. Різні форми суспільних об'єднань,
включаючи громадські організації та їх осередки, є одним з
основних елементів політичної сфери. Зміст, форми, види,
типи політичного управління суспільством — різноманітні.
І якщо виділити той загальний базовий елемент, який влас
тивий усім формам політичного управління суспільством,
то таким, на наш погляд, буде та або інша форма об'єднан
ня громадян у цілісну організацію, яка утворюється внаслі
док суспільного розвитку, для узгодження і реалізації
спільних інтересів (економічних, політичних, культурних,
релігійних, гендерних, регіональних, професійних, соціаль
них тощо). Усі форми, види, типи політичного управління
суспільством — це різні модифікації цих організацій. Саме
ці організації є суттю політичних процесів й характеризу
ються тим, що становлять собою свідомо й цілеспрямовано
створюваний людьми інститут творення політики, коорди
нування, спрямування розвитку, управління спільними спра

91

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
вами, спільними інтересами тощо. Громадська організація
припускає наявність певної внутрішньої структури, елемен
ти якої узгоджуються певними принципами, нормами, пра
вилами тощо та припускає також певні принципи, норми та
правила спільної дії відносно зовнішніх суб'єктів, якими є
колективи, організації, партії, держава тощо. Нарешті, гро
мадська організація містить у собі ідейнодуховну складо
ву, іноді релігійну. Це може бути загальна мета, теоретико
ідеологічне усвідомлення спільних інтересів, обгрунтуван
ня свого місця й ролі в суспільстві, мотивування загальних
дій, а також теоретикоідеологічний і соціальнопсихологі
чний вплив на інші спільноти, організації тощо. Потрібно
підкреслити, що ідейнодуховна складова виступає базисом,
на якому вибудовується й функціонує організація.
Всі компоненти громадської організації нерозривно
пов'язані, взаємовпливають один на одного. У своїй комп
лексній взаємодії вони розкривають якість громадської
організації — важливого елемента громадського життя, що
є засобом консолідації, кооперування інтересів людей, удос
коналювання їх життєдіяльності, суспільного розвитку.
Сучасне суспільство є складним багаторівневим орган
ізмом, тому й визнання того, що саме суспільні фактори
викликають до життя певні форми самоорганізації, для ро
зуміння сутності громадських організацій, звичайно, недо
статньо. Спробуємо виявити ці фактори, а серед них виді
лити головні й визначальні. Насамперед, громадські орган
ізації в суспільстві створюються, виникають на основі пев
ної діяльності людей. За своєю суттю, така організація —
це орган, який забезпечує діяльності людей, спрямовану на
реалізацію певних цілей, відстоювання певних спільних інте
ресів і т.д. Усі ці спільноти, їх відносини виникають у силу
об'єктивних законів, цей процес артикулює глибинна при
чина — суспільний розвиток. Але звідси аж ніяк не випли
ває, що відносини між різними соціальними групами є зба
лансованими, врівноваженими, що їхня життєдіяльність не
конфліктна і дійсно сприяє розвитку суспільства. Адже
кожна спільнота, об'єднавшись, існує й функціонує не як
пасивна форма суспільного життя, вона представляє влас
ну історію, свої інтереси та мету. Відповідно, це складний
світ людських зв'язків, залежностей, коли групи людей, ма
ючи різний спосіб життя, різні думки, ціннісні орієнтації,
активно впливають одна на одну, вступають у боротьбу одна
з одною, домагаючись, щоб представники іншої спільності
ставилися до життя саме так, як це вигідно представникам
даної спільноти.
Після переходу від соціалізму до капіталізму в украї
нському суспільстві загострилися й класові протиріччя.
Якщо врахувати, що на певному етапі суспільство розко
люється за протилежними економічними інтересами, то не
важко собі уявити, що економічний антагонізм у соціальній
сфері розвивається в антагонізм соціальний. Це означає, що
в суспільстві активно протистоять один одному різні вер
стви, класи і пануюча еліта, прогресивні соціальні сили й
сили реакційні, різні етнічні групи. Причому ще раз підкрес
лимо, що кожна з цих соціальних груп активно проводить у
життя свої інтереси, захищає, затверджує їх. І якщо інша
спільнота, об'єднана своїми інтересами, протистоїть цьому
впливу, то всі сили тієї або іншої спільноти будуть спрямо
вані на зламування цього опору. Суспільство розвивається,
будучи пронизане цими соціальними протиріччями, склад
ними відносинами, а на певному етапі — антагонізмами.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що тим або
іншим спільнотам для реалізації їх інтересів, цілей, програм
для стабілізації й захисту власної цілісності, для налагод
ження оптимальних відносин з іншими спільнотами, необх
ідна певна суспільна форма, свого роду суспільне знаряд
дя, інструмент, суспільний важіль для того, щоб впливати
на всю різноманітну систему суспільних відносин, управля
ти нею, направляти її. Отже, перед суспільством встає зав
дання управляти не тільки економічними процесами, але й
відносинами між людьми, великими соціальними групами,
верствами, національностями. Як наслідок, суспільне управ
ління має справу не з якимись приватними розбіжностями,
а з глибинними відмінностями й на певному етапі — із про
тиріччями інтересів, що виражаються в протистоянні вели
кої кількості людей.
Розвиток соціальної сфери, формування властивих їй
протиріч різних спільнот і створили вирішальні суспільні
передумови для розвитку різних організацій, які виявилися
необхідними саме для того, щоб координувати, узгоджува
ти та направляти всю цю найскладнішу систему суспільних
відносин. Ці організації і є суспільними формами управлін
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ня людьми, людськими відносинами. У цих відносинах, їх
законах, тенденціях розвитку й знаходиться відповідь на
основні питання політичної організації суспільства.
До суспільних передумов виникнення політичних орга
нізацій слід віднести й певний рівень розвитку суспільної
свідомості. Вона є передумовою створення вже безпосеред
ньо політичних інститутів. Ми маємо на увазі той факт, що
для складання й функціонування політичного інституту по
трібна, насамперед, певна духовноідеологічна програма.
Вона може бути правильною або неправильною, більшменш
розробленою, прогресивною або реакційною, тобто найрі
зноманітнішою як за змістом, так і за формою, але вона по
винна бути завжди [3, с. 127]. Така програма є базовим еле
ментом політичного інституту, що зароджується, визначає
його структуру, цілі діяльності, характер гасел, які повинні
залучити на його сторону громадян тощо. Ясно, що такого
роду програми піднімаються над рівнем повсякденної свідо
мості. Вони становлять собою якийсь більш зрілий рівень
розвитку суспільної свідомості, що припускає необхідність
розвитку певних соціальних сил, їх інтересів, і спеціальну
роботу з підготовки таких програм. У цьому сенсі поява
політичних інститутів опирається на більш високий розви
ток суспільної свідомості.
Саме тут і виникає складність, а іноді й неможливість
чіткого відділення громадських організацій від політичних
інститутів. Найчастіше зміст громадянського суспільства
включає всю сукупність неполітичних відносин соціуму —
економічних, соціальних, національних, духовномораль
них, релігійних тощо. Водночас вони є життєвими засадами
політичної системи суспільства, формують владні структу
ри держави. Відповідно, наявність розвиненого громадянсь
кого суспільства — вкрай важлива передумова збереження
демократичного характеру держави. Громадянське суспіль
ство розглядається " як своєрідне символічне поле, розга
луження соціальних інститутів, практик і цінностей, що
охоплює комплекс основних соцієтальних характеристик і
параметрів суспільної життєдіяльності, яка відокремлена від
держави та є самоорганізованою" [5, с. 28]. Це комплекс
ний соціокультурний і суспільнополітичний феномен, який
включає наявність і розвиненість:
— соціальних інститутів (незалежні медіа; громадська
думка; добровільні асоціації та об'єднання громадян; прин
цип верховенства права, реалізований в рівності громадян
перед законом та в реальному доступі громадян до право
вої справедливості; структурована та інституалізована по
літична опозиція; системи зовнішнього громадського конт
ролю за владою на всіх рівнях, парламентські комісії, пар
ламентські та громадські аудиторськоконтрольні комісії;
правозахисні організації; групи захисту та ін.);
— соціальних практик (достатньо складна плюралістич
на система, яка поєднує множинні форми суспільної діяль
ності, такі, як асоціації, клуби, профспілки, кондомініуми;
суспільна активність громадян, що не обмежується участю
у виборах; громадські рухи; ініціативні групи; громадянсь
ка залученість до добровільних суспільних, почасти нефор
малізованих та "віртуальних" об'єднань; поінформованість
— знання місцевих та загальнонаціональних новин; право
ва культура та вміння застосовувати правозахисну та судо
ву систему; діяльність незалежних правозахисних недер
жавних організацій; лобіювання суспільнозначимих ініціа
тив);
— суспільних цінностей та чеснот (плюралізм, толе
рантність, довіра до співвітчизників та суспільних інститутів,
здатність до компромісів, самоповага, ввічливість, громадсь
ка солідарність та взаємодопомога) [6, с. 176—177].
Необхідно враховувати, що кожна конкретноісторич
на модель громадянського суспільства має свої соціокуль
турні та національні особливості, які проявляються та ак
туалізуються в різних країнах порізному. Громадянське
суспільство, навіть у контекстах розвинутих демократій не
видається фіксованим раз і назавжди досягнутим станом,
це — процес, який вимагає суспільногромадянських зусиль
щодо його підтримки та відтворення у нових актуальних
формах. Проте характерною особливістю суспільств, що
розвиваються демократичним шляхом, "є проблема форму
вання громадянського суспільства. Це свідчить про те, що
офіційного проголошення демократії не досить для форму
вання громадянського суспільства, адже демократія може
трансформуватися в "авторитарний популізм", якщо демок
ратичні традиції обговорення нагальних проблем та орга
нізації їх розв'язання не вкорінюються в практику самих
інститутів громадянського суспільства" [4, с. 131].
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Отже, постає логічне питання: чи можливе становлен
ня громадянського суспільства тільки через процеси само
організації, чи правомірно відділяти цей процес від впливу
на нього державної влади, політичних інститутів та політич
них партій.
Політичні партії займають важливе місце в політично
му житті сучасного суспільства, вони відображають стан,
характер, сутність соціальних відносин. Їхньою соціальною
основою є не спільність професійних особливостей, а інте
реси спільнот та груп людей, певні цінності та ідеологія,
класові протиріччя тощо. А це значить, що партії як орган
ізації пов'язані з більш широкими спільнотами. Так, партія
відображає у своїй діяльності положення певної великої
групи в суспільстві, складну систему її відносин з іншими
групами, організаціями, суспільними інститутами. Партія
виходить із певних стратегічних перспектив розвитку своєї
групи, верстви, спільноти тощо, їх майбутнього й усіляко
сприяють максимальному їх розвитку.
Підкреслюючи, що партії відображають інтереси пев
них груп, верств спільнот тощо, ми можемо провести ана
логію з державою, яка також виражає інтереси певної
спільноти. Але, якщо в державі цей захист, вираження цих
інтересів здійснюється через загальну суспільну форму й
у певній мірі прихована цією формою, то партія не висту
пає такою загальною громадською організацією й тому
вираження інтересів певної групи, верстви, спільноти но
сить більш приватний, безпосередній характер. Партійна
організація не є органом влади в суспільстві, вона бу
дується на принципі членства, і її рішення, рекомендації
дійсні тільки для її членів. За рамками партійної прина
лежності рішення партії не мають сили. Партійні органі
зації мають свій апарат — коло людей, професійно зай
нятих партійною роботою, принципи організації цієї ро
боти, правові норми, що регламентують відносини членів
партії, свої статути. Вони мають також свій бюджет, ма
теріальну базу, необхідну для партійної роботи. Більшість
цих елементів можуть бути відсутні в громадських орган
ізаціях.
Особливо слід зазначити, що в партійних організаціях
більш глибоко, детально розробляється ідеологічна програ
ма всієї діяльності. Це й зрозуміло, тому що партія виражає
інтереси значно глибше і ширше, ніж громадські організації,
а це обумовлює серйозний теоретикоідеологічний аналіз
таких загальних концептів, як місце в суспільстві, його істо
ричні перспективи, аналіз і оцінку всього суспільства. Крім
того, слід урахувати, що для партії, яка заснована на доб
ровільному членстві, яка не є органом суспільної влади, її
ідеологічна програма стає одним із найважливіших засобів
її діяльності, залучення на свою сторону нових прихиль
ників, управління ними. Як бачимо, є складності в відокрем
ленні політичних партій від інших соціальних інститутів та
інститутів громадянського суспільства.
З огляду на приватну сферу, громадянське суспільство
включає інституційні форми організації праці, продукуван
ня (виробництва), розподілу, обміну, сімейних стосунків,
відносин із природою, стандарти раціональності, поступу
та громадянського дискурсу. Загалом громадянському сус
пільству притаманні такі основні елементи:
а) добровільні об'єднання громадян або неурядові (не
державні) організації;
б) місцеве самоврядування;
в) спільні цінності, що є підгрунтям національної іден
тичності;
г) громадські рухи та політичні партії, які не перебува
ють на жодному рівні влади;
д) незалежні засоби масової інформації;
е) громадська думка;
є) прозорі та підконтрольні громадськості вибори й ре
ферендуми;
ж) сформовані на основі громадян форми судових і пра
возахисних органів (колегії присяжних, муніципальна ви
борна поліція);
з) відповідні дискурсивні практики у сфері культури,
освіти, політичної і громадської активності, повсякденних
норм спілкування та поведінки [5, с. 27].
Отже, базовим елементом громадянського суспільства
є громадські організації, громадянські рухи та політичні
партії, які не перебувають на жодному рівні влади. Але не
можна не помітити, що у політичних партіях та громадсь
ких організаціях є спільні функції, і серед них найважливі
шою функцією є артикуляція й агрегування інтересів со
ціальних груп.
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Таким чином, діяльність громадських організацій та
політичних партій як суб'єктів публічної політики вияв
ляється: в артикуляції й агрегуванні інтересів соціальних
груп, верств населення; в орієнтації органів влади на роз
в'язання суспільно значимих соціальних проблем; у форму
ванні суспільної думки з актуальних аспектів громадського
життя; у посередництві між громадянами та владою. З цією
метою громадські організації, як і політичні партії, можуть
взаємодіяти із владою, використовуючи: законодавчі та ви
конавчі органи влади, суди, державних службовців, засоби
масової інформації, міжнародні інститути, а також суспільні
палати, тристоронні комісії із регулювання соціальнотру
дових відносин; публічні слухання, громадські форуми; кон
сультативні ради при органах влади; суспільну експертизу,
суспільний контроль, лобіювання, організацію суспільних
дій (пікети, акції, форуми, семінари). При цьому рівень впли
вовості тієї або іншої громадської організації та політичної
партії перебуває в прямій залежності від того, якими "вхо
дами" у коридори влади вони володіють, як у суспільстві
розподілена влада в цілому.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Без нових форм взаємодії громадських організацій та пол
ітичних партій між собою, громадських організацій та політич
них партій з органами державної влади — артикуляція й агре
гування інтересів соціальних груп, різних верств населення
буде, як і зараз, на низькому рівні, що відповідає сьогоднішнь
ому стану розвитку громадянського суспільства в Україні.
Орієнтації органів влади на розв'язання суспільно значимих
соціальних проблем, формування суспільної думки з актуаль
них аспектів громадського життя, посередництво та зворотній
зв'язок між громадянами та владою потребують відпрацюван
ня та розробки нових механізмів узгодження інтересів і по
треб різних груп впливу в суспільстві, що є ознакою зміни
якості публічної політики в державі в цілому.
Нерозвиненість механізмів урахування та узгодження
інтересів і потреб різних груп впливу в суспільстві призво
дить до деформації політичних відносин, зниження легітим
ності влади та рівня довіри як до державних інститутів, так
і неурядових (недержавних) організацій. Оптимізація взає
модії органів влади та недержавних громадських організацій
і політичних партій як суб'єктів публічної політики сприя
тиме демократизації, інтеграції і консолідації суспільства.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Аналіз досвіду різних політичних систем свідчить, що не
владні відносини самі по собі, а концентрація влади, тобто по
рушення рівноваги, створює умови для різного роду зловжи
вань, маніпулювання принципами демократії, обмеження сво
боди, порушення прав людини. У даному контексті громадянсь
ке суспільство має зайняти місце своєрідного "наглядового"
органу, який повинен сприяти балансу між гілками влади, фор
муванню системи стримувань і противаг. Саме цей аспект, на
нашу думку, потребує подальших грунтовних наукових розві
док. Отже, наступним етапом наукового дослідження може
стати вдосконалення механізмів взаємодії громадських орга
нізацій, політичних партій та державного управління в контексті
розбудови сталого громадянського суспільства в Україні.
Література:
1. Барков В. Громадянське суспільство в Україні: про
блеми та їхнє вирішення / В. Барков, Т. Розова // Вибори та
демократія. — 2006. — № 3. — С. 20—27.
2. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інсти
туційного розвитку: навч. посіб. / уклад. Ю.П. Сурмін, Т.П.
Крушельницька, В. В. Карлова та ін.; за заг. ред. Ю.П. Сур
міна — К.: НАДУ, 2008. — 56 с.
3. ОртегаІГассет X. Повстання мас // Питання філо
софії. — 1989. — № 4. — 198 с.
4. Проценко О., Чепінога В. Походження свободи (ос
мислення витоків та розвитку концепцій громадянського
суспільства). — К.: Смолоскип, 1996. — 142 с.
5. Пухкал О.Г. Модернізація державного управління в
контексті розвитку громадянського суспільства в Україні:
[монографія] / О.Г. Пухкал. — К.: Видавн.поліграф. Центр
"Київ. унт", 2010. — 287 с.
6. Степаненко В. Проблеми формування громадянсько
го суспільства в Україні: інститути, практики, цінності. Ук
раїнське суспільство: 10 років незалежності / за ред. В. Во
рони. — К.: IС НАН України, 2001. — С. 169—183.
Стаття надійшла до редакції 20.03.2013 р.

93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 355.588:347.132.15

В. О. Тищенко,
кандидат наук з державного управління, учений секретар,
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У КРАЇНАХ
ЄВРОСОЮЗУ
Досліджено сучасний стан державного управління у сфері цивільного захисту у країнах Європейсь@
кого Союзу.
Investigational the modern state of state administration is in the field of civil defence in the countries of
European Union.
Ключові слова:державне управління, аварія, катастрофа, надзвичайна ситуація, цивільний захист, Євро!
пейський Союз.

ВСТУП
Масштабність наслідків аварій, катастроф та сти
хійного лиха ставить проблему ліквідації надзвичайних
ситуацій та мінімізації негативних наслідків від них в ряд
найбільш актуальних і важливих завдань Державної
служби України з питань надзвичайних ситуацій [1], цен
тральних і місцевих органів виконавчої влади та місцево
го самоврядування.
Ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків є од
ним з основних завдань цивільного захисту і полягає у
проведенні комплексу заходів, які включають аварійно
рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються
в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру і спрямовані на припинення дії
небезпечних факторів, рятування життя та збереження
здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичай
них ситуацій [2].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам державного управління у сфері цивіль
ного захисту, правовим, інституціональним системам
Європейського Союзу приділяли увагу В.М. Шамраєва,
О.О. Труш, В.В. Говоруха, В.Г. Бульба, А.Є.Тамм, Н.С. Фе
сенко, Н.В. Мирна, Ю.Г. Даник, В.Ю. Стрельцов та ін. Од
нак у вищезазначених роботах недостатньо досліджено
роль державного управління у сфері цивільного захисту
в країнах Європейського Союзу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити державне управління у сфері цивільного
захисту країн Європейського Союзу та досвід побудови
і діяльності систем цивільного захисту у цих країнах.
РЕЗУЛЬТАТИ
Розвиток інтеграційних процесів між Україною і
Європейським Союзом (ЄС) вимагає розуміння підходів
до побудови і механізмів реалізації як спільних політик
ЄС у цілому, так і взаємодії їх окремих складових. Тому
актуально проаналізувати досвід і розглянути підходи ке
рівництва країн ЄС щодо формування та реалізації пол
ітики у сфері цивільного захисту (ЦЗ).
Безпосередньо за впровадження політики ЄС з пи
тань організації ЦЗ, захисту навколишнього середови
ща, захисту повітря, розвитку біотехнологій, контролю
за хімічною промисловістю, питаннями безпеки розвит
ку промисловості та технологій, використання земель
них та природних ресурсів відповідає Генеральний Ди
ректорат Європейської Комісії з питань навколишнього
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середовища. Цей Директорат розташовано в Брюсселі [3].
Історія свідчить, що вже в 1985 р. у Західній Європі
було створено спеціальний комітет для координації сил
цивільної оборони (ЦО) країн Європейського економіч
ного співтовариства, у тому числі з питань попереджен
ня і ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. У листо
паді 1988 р. у Брюсселі відбулася нарада представників
керівних органів ЦО цих країн, на якій обговорювалися
питання поліпшення координації дій при ліквідації
наслідків серйозних промислових аварій, природних ка
тастроф і руйнівних стихійних лих [3]. Подальший роз
виток система ЦЗ в Європі отримала 23 жовтня 2001 року,
коли Рада Європарламенту одностайно вирішила засну
вати механізм співдружності для посилення та полегшен
ня співробітництва в галузі надання цивільної допомоги.
Сьогодні 30 країн (27 країн — членів ЄС, а також 3 краї
ни — не члени ЄС, а саме: Ліхтенштейн, Королівство Нор
вегія та Республіка Ісландія) беруть участь у діяльності
механізму співдружності [6].
Головною метою механізму є забезпечення захисту
населення, навколишнього середовища та майна у випад
ку катастроф природного чи техногенного характеру,
включаючи терористичні акти, що можуть трапитись як
у межах, так і поза територією ЄС. Механізм, до якого
за допомогою може звернутися будьяка країна, що по
страждала внаслідок стихійного лиха, виконує подвійну
функцію.
Поперше, його мета — підтримка та сприяння при
наданні допомоги країнам, постраждалим унаслідок ка
тастрофи. Будьяка країна, що постраждала внаслідок
стихійного лиха (на території чи за межами ЄС), може
направити запит до Центру моніторингу та інформації
щодо отримання допомоги. Центр невідкладно направ
ляє запит до мережі контактних органів у 30 країнах, що
беруть участь у діяльності механізму. Далі вже кожна ок
рема країна вирішує, чи в змозі вона запропонувати до
помогу, і якщо так, то в якому обсязі. Центр моніторин
гу та інформації отримує відгуки країн і направляє інфор
мацію до країнизапитувача, зазвичай протягом кількох
годин щодо можливої допомоги. Постраждала країна
обирає ті види допомоги, які вона потребує, та безпосе
редньо зв'язується з країнами, що готові надати цю до
помогу. Таким чином, Центр забезпечує першочергову
інформаційну допомогу, надаючи владі постраждалої
країни можливість зберегти час, потрібний на реагуван
ня.
Подруге, механізм має на меті розвиток системи по
передження, він має свою базу даних щодо засобів цив
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ільної допомоги країнучасниць механізму. Експертів і
голів експертних груп також внесено до цієї бази даних,
вони беруть участь у програмі навчань із надання цивіль
ної допомоги. Програма включає в себе заходи з навчань,
практичних тренувань та систему обміну експертами. Та
кож застосовується система загального комунікаційно
інформаційного призначення при НС, яка забезпечує
ефективний обмін інформацією між центральним орга
ном рятування та контактними органами відповідних
країнчленів
Діяльність механізму забезпечується певними фінан
совими ресурсами, в основі якого лежить фінансовий
інструмент ЦЗ [3].
Фінансовий інструмент створено з метою підтримки
та зміцнення захисту країнчленів (у першу чергу людей)
та навколишнього середовища, власності, включаючи
культурні надбання, у випадках природних, техногенних
катастроф та актах тероризму. Зазначений інструмент
має сприяти посиленій співпраці між державамичлена
ми ЄС у галузі ЦЗ і покриває три основні аспекти діяль
ності ЦЗ: попередження, готовність і реагування на НС.
Тому цінність загальноєвропейської координації дій
у сфері ЦЗ проста: вона дозволяє об'єднати засоби та зу
силля в Європейському масштабі, колективними зусил
лями максимально захистити людей, власність і довкілля
у випадку НС техногенного характеру, або стихійного
лиха.
Проаналізуємо досвід побудови системи цивільного
захисту країн Європейського Союзу з метою виявлення
найкращих якостей цих систем. Для узагальнення інфор
мації про існуючі системи необхідно проведення їх ком
паративного аналізу, порівняння досвіду окремих дер
жав.
Австрія. Центральним органом виконавчої влади в
Республіці Австрія, який відповідає в рамках держави за
організаційні питання планування, запобігання і реагу
вання на надзвичайні та кризові ситуації в країні, є Фе
деральне міністерство внутрішніх справ. Безпосередньо
організацією діяльності у сфері цивільного захисту на
селення, подолання кризових ситуацій, а також запобі
гання, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних си
туацій займається Управління П/4 Федерального
міністерства внутрішніх справ, яке структурно підпоряд
ковується Генеральній дирекції громадської безпеки.
Державне управління цивільним захистом в Австрії
побудоване на комплексній системі, яка спрямована, у
першу чергу, на попередження та локалізацію надзвичай
них ситуацій й охоплює зони відповідальності в рамках
федерації, земель, районів, общин, відповідних структур
них підрозділів із цивільного захисту і громадян та вклю
чає виконання широкого спектра завдань у сфері захис
ту населення від природних і техногенних загроз та на
дання допомоги під час кризових та НС.
З травня 2003 р. Федеральне міністерство внутрішніх
справ Австрії відповідає за організацію цивільного захи
сту населення, подолання кризових ситуацій та ліквіда
цію наслідків надзвичайних ситуацій як у межах країни,
так і в міжнародних масштабах. Таким чином, уперше на
федеральному рівні відповідальність за координацію ро
боти в зазначених вище сферах сконцентровано в одно
му центрі, що дозволяє більш ефективно та оперативні
ше реагувати на кризові ситуації та катастрофи, що ви
никають [4].
Республіка Польща. У Республіці Польща функції ци
вільного захисту населення від надзвичайних ситуацій ви
конують Головна комендатура пожежної охорони,
Служби водного та гірського порятунку, Цивільна обо
рона, а також їх підрозділи на регіональному та місце
вому рівнях, які підпорядковані місцевим органам влади.
Загальну координацію цієї роботи здійснює орган
центральної виконавчої влади — Міністерство внутрішніх
справ і адміністрації, у структурі якого діють, зокрема,
Бюро з питань ліквідації наслідків стихійних лих і Депар
тамент кризового управління та оборонних справ, які ви
конують в основному управлінські функції.
Згадане Бюро виконує функції профільного Секре
таріату міністра з питань ліквідації наслідків стихійних
лих. До завдань структури відносяться питання підготов
ки справ до ініціювання, координації та опрацювання
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програм діяльності урядової адміністрації в сфері
ліквідації наслідків повені, зсувів грунту та інших сти
хійних лих. Крім того, Бюро забезпечує фінансову
діяльність адміністрації, підтримує зв'язок з органами
територіального самоврядування та недержавними
організаціями відповідно до своєї компетенції.
До Департаменту кризового управління та оборон
них справ належать такі завдання:
— організація та забезпечення реалізації завдань,
віднесених до компетенції Міністерства в сфері над
звичайних ситуацій, зокрема планування діяльності в
питаннях загальної громадської безпеки та кризового
управління, рятування та захист населення, нагляд за
Державною пожежною службою та функціонуванням
Національної системи порятунку та гасіння пожеж, ря
туванням у горах та на воді, цивільною обороною, по
передження та усунення наслідків терористичних
актів, охорона інфраструктури життєзабезпечення,
координація виконання обов'язків за міжнародними
угодами;
— здійснення інформаційноаналітичного забезпе
чення;
— опрацювання пропозицій, інших документів для
потреб Урядової кризовокоординаційної групи;
— нагляд за діяльністю Науководослідного центру
протипожежної охорони та навчального закладу (Голов
на школа) Пожежної служби;
— координація міжнародної співпраці у сфері ци
вільної оборони, кризового управління, рятування та
охорони населення, інфраструктури життєзабезпечення;
— контроль та забезпечення мобілізаційного матер
іальнотехнічного резерву;
— координація та нагляд за рівнем територіальної
мобілізаційної готовності на випадок НС, планування за
ходів профілактики і ситуаційне моделювання кризових
явищ, реалізація програм щодо захисту населення [4].
Словацька Республіка. У системі забезпечення націо
нальної безпеки Словацької Республіки центральним ор
ганом виконавчої влади, який відповідає за питання за
побігання, планування і реагування на надзвичайні та
кризові ситуації, є Міністерство внутрішніх справ Сло
вацької Республіки. Для виконання вказаних функцій у
системі МВС створено Секцію кризового менеджменту
та цивільної захисту.
Головними функціями та завданнями Секції кризо
вого менеджменту та цивільного захисту МВС Словаць
кої Республіки є такі:
— забезпечення управління в кризових ситуаціях;
— цивільний захист населення;
— роботи інтегрованої системи рятування;
— економічної та господарської мобілізації;
— цивільного кризового планування;
— охорони критичної інфраструктури;
— керівництва системою ЦЗ та гуманітарної допо
моги [4].
Угорська Республіка. В Угорщині центральним орга
ном виконавчої влади, відповідальним за питання запо
бігання, планування і реагування на надзвичайні та кри
зові ситуації, є Головна Дирекція з надзвичайних ситу
ацій Міністерства органів самоврядування та розвитку те
риторій. До головних завдань Дирекції відноситься за
хист громадян та їх благ при виникненні таких надзви
чайних ситуацій, як пожежі, аварії, катастрофи та інші
небезпечні ситуації, що загрожують населенню. При ви
конанні цих завдань Дирекція може залучати широкі кола
громадськості для ліквідації надзвичайних ситуацій. Го
ловна мета Дирекції — ефективне запобігання, резуль
тативне втручання і успішне виконання робіт для забез
печення щоденної безпеки громадян.
Структура Центрального органу Дирекції має такі
підрозділи: інспекції; з питань управління НС; госпо
дарський підрозділ.
Структура Регіональних органів включає регіональні
офіційні та добровільні пожежні служби, обласні ди
рекції з надзвичайних ситуацій, які виконують також
завдання пожежних служб другої інстанції, Столична ди
рекція охорони громадського порядку, Дирекція з над
звичайних ситуацій аеропорту, навчальні центри з над
звичайних ситуацій [4].
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Чеська Республіка. Відповідно до Закону Чеської Рес
публіки "Про кризове управління та внесення змін до де
яких законів", органами, що беруть участь у врегулюванні
кризових ситуацій, є уряд, міністерства і відомства, Чесь
кий національний банк, органи місцевого самоврядуван
ня та виконавчої влади та спеціальні територіальні орга
ни. Центральним координуючим органом у цій сфері є
Рада безпеки держави, основною метою якої визначено
розбудову надійної та безпечної системи держави, забез
печення координації і контролю заходів, що спрямовані
на попередження або ліквідацію надзвичайних ситуацій.
Робочим органом Уряду Чеської Республіки є Централь
ний кризовий штаб, що покликаний вирішувати кризові
ситуації. На регіональному рівні функціонують Ради без
пеки країв.
Безпосередні практичні заходи із запобігання виник
нення кризових і надзвичайних подій, а також ліквідації
їх наслідків покладено на Інтегровану рятувальну систе
му ("Служба 112"), що функціонує у складі Пожежно
рятувальної служби МВС Чеської Республіки з 1 січня
2001 р.
Керівництво Інтегрованою рятувальною системою
здійснюється Управлянням інтегрованої рятувальної си
стеми та виконання служби, до складу якого входять
відділи, підрозділи протипожежної охорони, технічної
та хімічної служби, психологічної допомоги.
Головне управління Пожежнорятувальної служби
у сфері IPC забезпечує:
— методичне керування виконанням державних
функцій органами країв у цьому питанні;
— управління виконанням функцій пожежноряту
вальними підрозділами у напрямі IPC;
— контроль за виконанням завдань та надання квал
іфікованої методичної допомоги пожежнорятувальни
ми підрозділами країв;
— опрацювання розвитку IPC та підготовки до над
звичайних подій, організацію залучення Чеської Респуб
ліки до міжнародних рятувальних операцій для ліквідації
надзвичайних подій за кордоном та надання гуманітар
ної допомоги іншим державам;
— забезпечення центральної координації закордон
них та ліквідаційних заходів, контроль та координація ря
тувальних планів IPC країв та розробка плану проведен
ня рятувальних робіт на державному рівні;
— виконання функцій координатора при зверненні
за допомогою при катастрофах, великих аваріях відпов
ідно до міжнародних угод з прикордонними державами
та Угорською Республікою.
Королівство Данія. Досвід Данії з організації держав
ного управління цивільним захистом характеризується
максимальною децентралізацією функцій виконавчої вла
ди та відсутністю у держави виконавчих повноважень і
повноважень оперативного управління у різних сферах
соціальноекономічного розвитку, у т.ч. в частині про
тидії та реагування на надзвичайні та кризові ситуації.
У Данії відсутній державний орган, відповідальний за
надзвичайні ситуації та захист населення від можливих
наслідків техногенних, або природних катастроф. Певна
частина цих функцій відноситься до компетенції місце
вої поліції, підпорядкованої Національному комісаріату
поліції, що, у свою чергу, входить до структури Міністер
ства юстиції Данії.
Функції пошуковорятувальної служби покладено,
крім поліції, також на підрозділи берегової охорони, що
діють переважно в районі автономних територій (Грен
ландія та Фарерські острови) і підпорядковані Міністер
ству оборони Данії. До складу Міністерства оборони вхо
дить також бригада швидкого реагування, яка може бути
задіяною до пошуковорятувальних та інших робіт у разі
виникнення НС.
Фінляндська Республіка. Центральним органом ви
конавчої влади країни, який займається питаннями за
побігання і реагування на надзвичайні ситуації, є Мініс
терство внутрішніх справ Фінляндії.
Департамент рятувальних служб MBC Фінляндії
відповідає на державному рівні за запобігання пожежам
і іншим стихійним лихам, ліквідацію наслідків надзвичай
них ситуацій і цивільної оборони. Департамент очолює
Генеральний директор, який організує і координує
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діяльність національних та регіональних рятувальних
служб.
До складу національних рятувальних служб входить
Коледж рятувальних служб, який відповідає за підготов
ку відповідних фахівців та Протипожежний фонд. Ос
новною метою діяльності цього Фонду є збір добро
вільних пожертвувань від населення та надання цільової
матеріальної допомоги на розвиток регіональних ряту
вальних служб.
Регіональні рятувальні служби складаються з 22 Дер
жавних провінційних центрів, які у взаємодії з органами
місцевого самоврядування та муніципальними службами
відповідають за запобігання пожеж і інших стихійних
лих, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в межах
окремих регіонів. Фінансування національних підрозділів
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
Фінляндії. Діяльність регіональних підрозділів фінан
сується з муніципальних бюджетів [6].
Королівство Швеція. У Швеції функціями організації
планування та забезпечення заходів реагування на над
звичайні та кризові ситуації, а також проведення ряту
вальних робіт до 1 січня 2009 р. опікувалось дві устано
ви: Агентство з надзвичайних ситуацій та Агентство з пи
тань проведення рятувальних заходів, обидва підпоряд
ковані Міністерству оборони Швеції. Однак, починаючи
з 2009 p., згідно з рішенням Уряду Швеції, було проведе
но реорганізацію органів виконавчої влади, та ці два аген
тства були об'єднані в єдину відомчу структуру —
Шведське цивільне агентство на випадок непередбачених
ситуацій.
Агентство співпрацює з органами місцевого самовря
дування (на рівні муніципалітетів) та добровільними гро
мадськими організаціями у виконанні свого основного
завдання — попередження виникнення надзвичайних си
туацій та допомога населенню у надзвичайних ситуаці
ях.
Складовими організаційної структури Агентства є
функціональні департаменти: попередження виникнен
ня надзвичайних ситуацій, забезпечення заходів у випад
ку надзвичайних ситуацій, міжнародного співробітниц
тва, забезпечення нагляду; а також адміністративні де
партаменти.
Шведське Агентство з непередбачених ситуацій ко
ординує роботу органів місцевого самоврядування (му
ніципальних та обласних), центральних органів виконав
чої влади (міністерств і відомств), підприємницьких
структур, також громадських організацій цивільної обо
рони з питань запобігання та планування заходів із підго
товки до можливих надзвичайних та кризових ситуацій
[4].
Латвійська Республіка. У Латвійській Республіці пи
таннями запобігання, планування і реагування на надзви
чайні та кризові ситуації займається Державна протипо
жежна та аварійнорятувальна служба, підпорядкована
Міністерству внутрішніх справ Латвії.
Діяльність зазначеної структури спрямована на за
безпечення протипожежної безпеки, здійснення аварій
норятувальних заходів, а також виконання нагляду за
станом нормативноправової бази у контексті урахуван
ня положень, що стосуються захисту населення та дов
кілля.
Державна протипожежна та аварійнорятувальна
служба складається з центрального апарату, який
здійснює загальне керівництво структурою, а також са
мостійних та територіальних структурних підрозділів. До
складу центрального апарату Служби входить Головне
управління, відділ організації роботи керівника та відділ
внутрішнього аудиту. Самостійні структурні підрозділи
— Управління цивільного захисту, управління протипо
жежного нагляду, управління Оперативного керівницт
ва, бригада Технічної служби (функціонують згідно з
компетенцією). Територіальні структурні підрозділи —
управління міста Риги та бригади 26 районів Латвії [6].
Литовська Республіка. Основною державною уста
новою в Литві, яка займається питаннями реагування на
надзвичайні і кризові ситуації та ліквідацією наслідків
аварій і катастроф, є Департамент пожежної служби і
рятування населення при Міністерстві внутрішніх справ
Литовської Республіки. Фінансування згаданого Депар
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таменту здійснюється з бюджету МВС Литовської Рес
публіки.
На Департамент пожежної служби і рятування на
селення покладено виконання наступних завдань:
— контроль, регулювання і координація ситуацій, по
в'язаних із захистом населення країни, і ліквідація
наслідків аварій та катастроф;
— надання допомоги населенню в межах компетенції;
— організація системи запобігання виникнення по
жеж та ліквідації наслідків НС;
— організація системи громадської освіти у питан
нях запобігання виникнення пожеж та дій в умовах НС
[6].
Естонська Республіка. В Естонії головним державним
органом, відповідальним за управління в галузі рятуваль
ної служби, є Рятувальний департамент Естонської Рес
публіки, який планує розвиток рятувальних служб, керує
та при необхідності координує пожежнорятувальні ро
боти при значних катастрофах, організує та здійснює
державний нагляд за пожежною безпекою, контролює
оперативну готовність рятувальних служб, організовує
та здійснює роботи з розмінування.
Загалом до системи державної рятувальної служби
Естонської Республіки входять: Рятувальний департа
мент Естонської Республіки; воєнізовані рятувальні
підрозділи (підпорядковані Рятувальному департаменту);
рятувальні служби, які підпорядковані повітовим упра
вам.
Завданнями рятувальної служби Естонської Респуб
ліки є такі:
— здійснення пожежних та рятувальних робіт — ро
боти з порятунку людей і майна, а також із захисту на
вколишнього середовища при пожежах, стихійних лихах,
катастрофах, аваріях, вибухах, дорожньотранспортних
пригодах та інших нещасних випадках, а також із
ліквідації загроз, які супроводжують нещасні випадки;
— розмінування — пошук вибухонебезпечних пред
метів на основі попередньо розробленої програми, зни
щення вибухонебезпечних предметів, технічний контроль
після вибуху тощо;
— державний пожежний нагляд — роботи з виконан
ня правових актів, які стосуються пожежної безпеки [4].
Королівство Норвегія. Органом, який в системі за
безпечення національної безпеки Королівства Норвегія
відповідає за питання запобігання, планування та реагу
вання на надзвичайні та кризові ситуації, є Міністерство
юстиції та поліції Норвегії, а саме — Департамент з пи
тань рятування та надзвичайного планування згаданого
міністерства.
Структурно Департамент з питань рятування та над
звичайного планування складається з відділу служби по
рятунку, відділу надзвичайного планування та відділу
служби ЦЗ.
На відділ служби порятунку покладено організацію
виконання завдань з координації та управління рятуваль
ними операціями.
На відділ надзвичайного планування покладено
відповідальність за планування у випадках НС, всебічне
координування надзвичайного планування, у якому на
кожне з міністерств покладено галузеву відповідальність
у межах компетенції міністерства. Відповідно, пропозиції
окремих міністерств щодо поправок або доповнень до
чинного законодавства та норм у сфері надзвичайного
планування передаються на розгляд згаданого відділу,
який також координує підготовку відповідних пропо
зицій до бюджету, що мають відношення до довготермі
нового планування заходів із попередження НС. Відділ
здійснює управління Директоратом цивільної оборони та
надзвичайного планування та у співпраці з органами
місцевого управління на регіональному рівні забезпечує
основу для належної підготовленості місцевих органів
влади до попередження та відповідного реагування в умо
вах кризових ситуацій у мирний час і на випадок війни.
Відділ служби цивільного захисту опікується питан
нями планування участі населення в ліквідації наслідків
надзвичайних та кризових ситуацій.
Підпорядкований Департаменту з питань рятування
та надзвичайного планування Міністерства юстиції та
поліції Норвегії Директорат цивільної оборони та над
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звичайного планування було утворено шляхом поєднан
ня колишнього Директорату цивільної оборони та над
звичайного планування з Директоратом пожежної без
пеки у 2003 р. з метою забезпечення кращої координації
відповідних зусиль на національному рівні. Директорат
проводить всебічний аналіз ризиків та вразливості для
всього норвезького суспільства. На Департамент покла
дено вжиття заходів із запобігання катастрофам, кризам
та іншим надзвичайним ситуаціям, а також забезпечен
ня належного надзвичайного планування та ефективно
го менеджменту у випадках катастроф та криз. Одним із
ключових завдань є аналіз стану готовності норвезького
суспільства ефективно діяти в умовах масштабних криз,
для перевірки якого Директорат організує, зокрема, про
ведення відповідних навчань [6].
Досліджено, що основними напрямами державної
політики у сфері цивільного захисту у країнах Європейсь
кого Союзу є: попередження, прогнозування, плануван
ня, оповіщення населення, організація системи по ієрар
хічній ознаці, єдиноначальність і взаємодія.
Побудова системи органів управління в цих країнах
має багато спільного та поділяється на державний, ре
гіональний і місцевий рівень. Відмічається сувора
ієрархічність та централізація управління у відповідних
системах цивільного захисту. Загальне керівництво сис
темою захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій як у мирний, так і у воєнний час здійснює Мі
ністр відповідного відомства. Для безпосереднього вико
нання покладених завдань на всіх рівнях державного ке
рування створені спеціальні органи керування цивільно
го захисту. На регіональному і місцевому рівнях керів
ництво цивільним захистом здійснює голова відповідної
адміністрації (префект або мер), який на основі принци
пу єдиноначальності може залучати всі наявні на під
відомчій території сили і засоби [5].
ВИСНОВКИ
Кожна країна має свої особливості при можливому
виникненні надзвичайних ситуацій природного та техно
генного характеру. Це пов'язано з їх різним географіч
ним положенням, особливостями кліматичного, сейсмі
чного характеру, економічним розвитком та різними на
прямами виробництва. Тому, виклики безпеці суспільства
у кожній країні різні та побудова системи цивільного за
хисту має як багато спільного, так і свої особливості.
При цьому слід відмітити, що система цивільного за
хисту України має будуватися аналогічно подібним
структурам Європейського Союзу.
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НАУКОВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ФАКТОРИ ОЦІНКИ
THE SCIENTIFIC PRINCIPLE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION AS: CHARACTERISTICS AND THE
ESTIMATES

У статті досліджується принцип науковості державного управління, розкривається його сутність та дається
функціональний аналіз чинників, що діють на здатність системи державного управління здобувати, обробляти
та використовувати знання у процесі своєї діяльності.
In this article the principle of scientific of the public administration, reveals its nature and provides a functional
analysis of the factors that influence the ability of government to obtain, process, and use the knowledge in their work.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна влада в сучасних умовах потребує систем
ного наукового забезпечення при вирішенні стратегіч
них завдань вироблення і прийняття управлінських
рішень. Саме в рамках даної діяльності існують най
більші можливості для використання науки як інтелек
туального підсилювача державного управління.
Система державного управління характеризується
метою функціонування — цілепокладанням, цілісністю
її складових частин, елементів і взаємозв'язків, а ефек
тивність державноуправлінської практики досягаєть
ся послідовним вживанням всієї системи її принципів.
Принципи державного управління — прояви зако
номірностей у державному управлінні, що відображені
у вигляді певних положень, які застосовуються в тео
ретичній і практичній діяльності людей у сфері держав
ного управління [1, с. 564]. У той же час виділення того
або іншого принципу з системи дає можливість визна
чити роль кожного принципу у процесі державноуп
равлінської діяльності, що полегшує їх практичне ви
користання. Одним із головних системних ознак або
принципів системи державного управління є принцип
науковості (наукової обгрунтованості, об'єктивності),
який відноситься до загальносистемних принципів дер
жавного управління разом із принципами законності,
демократизму, публічності, єдиноначалля і колегіаль
ності, централізації і децентралізація, плановості, та
ефективності [5, с. 321].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Принципи державного управління є предметом нау
кових досліджень українських авторів, таких як В.Д. Ба
куменко, М.Г. Свірін, Ю.П.Сурмін, Л.Г.Штика. На дум
ку В.Г. Бакуменка, принципи державного управлянні —
це фундаментальні, науково обгрунтовані, а іноді зако
нодавчо закріплені положення, відповідно до яких фун
кціонує система державного управління. Ю.Г.Кальниш
робить порівняльний аналіз принципів державного уп
равління та принципів політичної діяльності, де останні
— це положеннярекомендації, що сприяють ефек
тивній політичній діяльності [4, c. 570]. Російська істо
ріографія даного питання представлена роботами таких
вчених, як В.Багдасарян, М.Вілісов, С.Сулакшин [6], які
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вважають що результативність публічної влади і стан уп
равлінської еліти прямо залежить від науковості дер
жавного управління. Отже, науковість є чинником
якості державного управління і, у результаті, життєз
датності держави. Завідувач кафедри політичної соціо
логії МДУ ім. М. В. Ломоносова О.Соловйов вважає що
не можна шукати критерії науковості в самому суб
'єктові управління незалежно від його взаємовідношен
ня з об'єктом. Тобто, лише баланс між цими сторонами
здатний дати той критерій науковості (як вищої форми
раціональності), за яким можна оцінювати якість будь
якої системи управління, у тому числі і державного уп
равліннях [2, с. 47].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Метою статті є дослідження принципу науковості
державного управління, розкриття його сутності та роз
робка факторів оцінки даного принципу, що впливають
на здатність системи державного управління працюва
ти зі знанням.
Відповідно до мети постають такі завдання: розкрит
тя змісту принципу науковості державного управління;
проведення функціонального аналізу факторів, що
впливають на здатність системи державного управлін
ня здобувати, обробляти та використовувати знання у
процесі своєї діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Принцип науковості державного управління перед
бачає використання у процесах державного управління
концепцій науки. Тобто цілеспрямований управлінський
вплив на соціальну систему в цілому та на її окремі ланки
на основі наукового пізнання та використання об'єк
тивних законів та закономірностей в інтересах забезпе
чення оптимального функціонування даної системи. Уп
равляти суспільством науково — це означає своєчасно
виявляти прогресивні тенденції соціального розвитку,
його закономірності, організовувати, регулювати та кон
тролювати суспільні процеси відповідно до цих законо
мірностей. Значення даного принципу в наш час зростає,
тому що багато принципових положень суспільних наук
потребують перегляду та нових підходів [7].

Економiка та держава № 4/2013

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Додержання принципу науковості також дозволяє
уникати проявів волюнтаризму і суб'єктивізму при прий
нятті державноуправлінських рішень. Але принцип на
уковості не повинен зводиться до "міри використання в
управлінні досягнень науки". Вважаємо за необхідне
розглянути питання про фактори оцінки науковості, це
питання залишається відкритим у науці державного уп
равління. У рамках статті під принципом науковості про
понується розуміти не те, наскільки науково обгрунто
ваним є те або інше державне рішення, а то, наскільки
достовірно і уміло застосовано наукове знання у дер
жавноуправлінської діяльності, адже за допомогою на
укових основ відбувається певна систематизація прак
тики.
У цілому, використання наукового інструментарію
в державному управлінні забезпечує процес здобуття
достовірність інформації про об'єкт управління, адек
ватність використаних методів управління постановці
цілей суб'єктом управління. Такий підхід до принципу
науковості державного управління пропонуємо назива
ти науковістю у вузькому розумінні.
Наявність принципу науковості державного управ
ління можна також розглядатися як загальну здатність
системи державного управління до здобуття, обробки і
використання наукового знання у процесі своєї діяль
ності. При такому розумінні принцип науковості дер
жавного управління найбільш наближається до профес
іоналізму як принципу державної служби (при чому
другий принцип є необхідною умовою першого) через
поєднання таких професіональних характеристик дер
жавного службовця, як знання, уміння, навички, інте
лектуальні здібності та можливість їх використання у
практичній діяльності. Це науковість державного управ
ління в широкому сенсі.
Професіоналізм як принцип державної служби
закріплений у Законі України "Про державну служ
бу". Дуже часто під ним пропонується розуміти по
єднання конкретною посадовою особою (чиновни
ком) його знань і умінь, інтелектуальних здібностей з
практичною діяльністю і навичками їх використання
у процесі державноуправлінської практики. Але цьо
го явно недостатньо. На сучасному етапі суспільного
розвитку принцип науковості в державному уп
равлінні треба розглядати з багатофакторних по
зицій, включаючи і чинники, пов'язані з підвищенням
моральності державного управління. У будьякій про
фесії не менше цінуються особисті достоїнства: дис
циплінованість, відчуття відповідальності за резуль
тати праці, а для чиновника — і здібність до комуні
кації, уміння прийняти рішення. Професіоналізм, як
властивість людей ефективно й надійно виконувати
свою роботу, залежить не лише від знань, але і від
психологічних, моральних і інших якостей. Тут не
можна не враховувати цільові установки чиновника
— в ім'я чого і кому він служить. Адже йому іноді до
водиться робити вибір, наприклад, між протилежни
ми рекомендаціями вчених, не кажучи вже про
внутрішній конфлікт інтересів. І вибір цей в значній
мірі визначається ціннісними установками. Ця сторо
на професіоналізму, на жаль, слабо представлена у
вітчизняному законодавстві. Опосередковано вона
присутня у статті 11 Закону "Про державну службу"
[3], де міститься вимога до державного службовця
"додержуватися встановлених законодавством пра
вил професійної етики державного службовця", у де
яких положеннях Закону України "Про боротьбу з
корупцією". Звичайно, жодні іспити і тести не дозво
лять визначити міру професіоналізму за параметра
ми моральності і відповідальності. Потрібний зворот
ний зв'язок, транспарентність державної служби,
контроль за нею з боку опозиції, ЗМІ, громадянсь
кого суспільства. Реалізація загального принципу зво
ротного зв'язку є необхідною складовою науковості
державного управління. Без цього неможливе подо
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лання ані корупції, ані кумівства при призначенні на
державні посади, неможливе ефективне державне уп
равління взагалі.
Таким чином, професіоналізм чиновника характе
ризує його особисті властивості як суб'єкта управлінсь
кої діяльності, а науковість як принцип державного уп
равління характеризує властивість всієї системи управ
ління в рамках національної держави.
У цілому, принцип науковості державного управлі
ння означає достовірність і достатність знання і розум
іння: 1) стану об'єкту управління; 2) закономірностей і
механізмів функціонування об'єкту управління як
складної системи; 3) цілей державного управління;
4) прогнозу наслідків державноуправлінських рішень;
5) способів управління.
Отже, знання, використане в державному уп
равлінні, повинне бути: 1) міждисциплінарним (і, навіть,
мультідисциплінарним); 2) достовірним і адекватним;
3) практично застосовним.
Таким чином, поперше, в рамках наукового мислен
ня відбувається систематизація знання і поява науко
вих дисциплін, а, отже, з'являються і можливості про
ведення міждисциплінарних досліджень. Подруге, саме
науковий підхід до знання забезпечує достовірність цих
знань. Проте головною проблемою залишається мож
ливість практичної застосовності знання. Виникає пи
тання про те, як оцінити інтелектуальні здібності дер
жавного управління як системи?
Перший варіант — через оцінку результативності
влади (якість державного управління). Цій шлях пред
ставлений у дослідженнях російського Центру про
блемного аналізу і державноуправлінського проекту
вання. У 2012 році Центр провів опитування експертів
(метод експертний оцінок), переважно істориків за
освітою, яким було запропоновано оцінити результа
тивність (якість) державного управління у Росії в різні
історичні періоди. Отримані результати вельми цікаві.
Так, різке падіння якості державного управління
відмічене в складні для Росії періоди: 1917—1920 рр. і
1985—1995 рр. У першому випадку це крах Російської
імперії і революції, у другому випадку — крах і розпад
СРСР. Незважаючи на можливу наявність певних не
доліків методу експертної оцінки, заперечувати на
явність логічного зв'язку між зниженням результатив
ності державного управління і розвалом країни не
можна. Ці показники взаємопов'язані, друге багато в
чому є наслідком першого, оскільки недієздатна влада
не може перешкоджати негативним тенденціям руйну
вання країни [2].
Необхідно враховувати, що оцінка результативності
з точки зору досягнення цілей (яка була використана
для здобуття вказаних вище результатів), відображає
лише один із можливих методологічних підходів. Про
те є і другий можливий варіант оцінки науковості дер
жавного управління — через оцінку системних власти
востей державного управління, що виявляються в ро
боті зі знанням.
При такому підході (який умовно можна назвати
функціональним) виявляються системи чинників, що
діють на здатність системи державного управління здо
бувати, обробляти та використовувати знання у процесі
своєї діяльності. Ці групи чинників можна поділити на
(рис. 1) такі:
1) функціональні чинники, які характеризують стан
систем, що працюють із знанням: це системи здобуття,
обробки (включаючи передачу) і використання знання
у сфері державного управління; це система чинників, що
діють на рубежі теорії і практики і дозволяють об'єдну
вати різні види знання, — не лише теоретичне і прак
тичне, але і наукове і традиційне, а також явне і неявне;
2) інституційні чинники, що характеризують стан
спеціальних інститутів, що забезпечують додержання
принципу науковості державного управління: освіта та
наука у сфері державного управління, спеціалізовані
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Рис. 1. Принцип науковості державного управління: фактори оцінки

інститути науковоекспертної підтримки державного
управління;
3) мотиваційні чинники, що характеризують спону
кальні мотиви для ОДВ підвищувати ступінь наукової
обгрунтованості державноуправлінських рішень; до
цієї групи чинників доцільно віднести і корупцію як чин
ник, що в цілому спотворює мотивацію поведінки окре
мих суб'єктів системи державного управління або навіть
всієї системи в цілому.
Розглянемо їх детальніше.
1. Функціональні чинники — це найбільш складні
чинники, тому що охоплюють весь процес здобуття, об
робки і використання знання у сфері державного управ
ління.
Враховуючи особливості державного управління,
система здобуття знань повинна забезпечувати висо
кий рівень взаємозв'язку між теорією і практикою. При
цьому як теоретичне знання в історичній ретроспек
тиві можуть розглядатися різні типи знання — від ре
лігійного до наукового. У цьому плані в нашій історії
природним чином відбувався зсув від релігійного че
рез традиційне — до наукового типа мислення. Проте
в радянський період ці процеси були багато в чому по
рушені: наукове знання у сфері державного управлін
ня, за яке відповідав суспільнополітичний блок наук,
виявилося під впливом серйозних ідеологічних дог
матів, що перешкоджало їх об'єктивному і системно
му розвитку саме як системи наукових знань. Радянсь
ка же система стандартизації продовжувала зосеред
жувати увагу лише на стандартизації технологічних і
виробничих процесів. Подібні наукові теорії були сла
бо пов'язані з практикою і, як наслідок, виявилися ма
лопридатними для використання в повсякденній уп
равлінській діяльності.
У результаті відбулося різке зростання значення
традиційного знання, що нагромаджувалося методом
"проб і помилок" в конкретній управлінській діяльності.
Цей тип знання не був підкріплений відповідним теоре
тичним забезпеченням: тоді як в зарубіжних країнах
активно велася робота з стандартизації, закріплення та
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уніфікації принципів "good governance" як нової кон
цепції державного управління.
Як наслідок — реальна практика державного уп
равління виявилася зрозумілою і доступною лише лю
дям, що працюють в системі державного управління і
мають відповідний досвід. Ці знання можна було от
римати лише в результаті власної управлінської прак
тики, працюючи "в системі", отримуючи їх від досвід
чених наставників. Проте, при стабільній роботі сис
теми їх вистачало. Але коли система державного уп
равління була зруйнована, а потім послідовно рефор
мувалася протягом десятка років, система виробницт
ва і накопичення цього типа знання також була багато
в чому зруйнована.
У результаті, в Україні доводиться практично зано
во створювати систему наукового теоретичного і прак
тичного знання у сфері державного управління, орієн
тованого в основному на досягнення сучасної західної
науки. При цьому розвиток теоретичної сфери багато в
чому випереджає практику внаслідок високої інертності
системи державного апарату. Побічним чинником цієї
ситуації є наступний феномен: практична розвиненість
традиційного знання у сфері державного управління
(знання "як зробити", "куди звернутися", "з ким пере
говорити", "як змусити" і т. п.) є міцним фундаментом
для українського правового нігілізму ("мало що в зако
нах пишуть, головне як на практиці робиться"). Цей же
феномен є причиною корупції як системи переважно
тіньових відносин, заснованих на "неявному знанні" у
сфері державного управління.
Конструктивним виходом із цього конфлікту є по
ступальне усунення проблеми дисбалансу між управлі
нською теорією та практичними методами впроваджен
ня наукових досягнень у сфері державного управління.
Фактично, це дві сторони однієї медалі, які покликані
зближувати простір реального державного управління
з наукою про державне управління. Невирішеність цьо
го завдання багато в чому пов'язана зі слабкістю спе
цифічних суб'єктів в цій сфері, таких як, наприклад,
"фабрики думки" (як державні, так і незалежні).
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2. Інституційні чинники. Дана система чинників ха
рактеризує стан інститутів, що забезпечують роботу зі
знанням у сфері державного управління: освіта, наука і
специфічні медіаториагенти, що забезпечують синтез
наукового і практичного знання.
В Україні є формальна наявність і навіть різно
манітність всіх перерахованих інститутів: система осві
ти у сфері державного управління (спеціальність
8.15010001 "Державне управління"), система підвищен
ня кваліфікації державних службовців; розвиток науки
у сфері державного управління; спеціалізовані науко
воекспертні організації і "фабрики думки".
Проте при найближчому розгляді з'ясовуються
деякі проблеми, наприклад, діяльність науковоекспер
тних організацій у сфері державного управління усклад
нюється цілим рядом системних і процедурних проблем.
3. Мотиваційні чинники — відображають рівень по
треби системи влади і її окремих представників у додер
жанні принципу науковості державного управління і,
найголовніше, у використанні даного принципу для до
сягнення публічно заявлених цілей.
Однією з історично властивостей державної влади
в Україні є її висока незалежність від власного суспіль
ства, внаслідок чого відсутня належна мотивація до роз
витку з боку цього колективного суб'єкту. У зв'язку з
цим, серйозними спонукальними мотивами до підвищен
ня ефективності у її діяльності виявляються або серй
озний зовнішній чинник, що несе загрозу функціонуван
ню країни, або жорстокий адміністративний тиск усе
редині системи (диктатура).
При зниженні дії цих чинників мотивація ефективної
діяльності в загальному інтересі різко падає, починають
переважати особисті або групові інтереси. Навіть при збе
реженні того ж рівня професіоналізму кожного конкрет
ного чиновника загальна результативність системи при цьо
му знижуватиметься. З урахуванням наявності традиційно
го практичного знання воно переважно використовується
для вирішення групових або індивідуальних проблем.
За відсутності політичної волі "зверху", направле
ної на руйнування цих процесів і виявлення об'єктивної
картини, принцип науковості державного управління
знижуватиметься. Результати даної факторної і про
блемної декомпозиції дозволяють дати досить об'єктив
ну оцінку як рівню науковості державного управління,
так і рівню професійності окремих чиновників, а також
стану чинників, що діють на цій рівень. Все це дозволяє
виробити практичні рекомендації для використання їх
в державному управлінні, а також збудувати систему
подальшого моніторингу вказаної проблематики.
За результатами наведеної схеми представляється
можливим сформулювати наступні основні практичні
шляхи вирішення виявлених проблем.
1. Активне формування критичної і адекватної
дійсності системи теоретичного наукового знання щодо
державного управління в Україні на основі синтезу тра
диційного і наукового знання.
2. Інституційне і нормативноправове забезпечення
науковоекспертної підтримки державного управління,
а саме:
— підвищення прозорості управлінських процесів із
метою накопичення інформації щодо управлінської (ад
міністративної) практиці (за аналогією з судовою прак
тикою);
— визначення органу державної влади, відповідаль
ного за моніторинг, аналіз і розвиток системи держав
ного управління;
— створення системи незалежних "фабрик думки";
— введення спеціального правового інституту нау
ковоекспертної підтримки державного управління, ух
валення Закону Україні "Про науковоекспертний суп
ровід державного управління";
— побудову інститутів політичної відповідальності,
вдосконалення системи показників ефективності у
діяльності органів державної влади, вдосконалення ме
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ханізмів адміністративного контролю усередині систе
ми державного управління;
— формування усередині влади додаткового інфор
маційноаналітичного забезпечення із залученням нау
ковоекспертних організацій для підвищення об'єктив
ності і адекватності оцінки ситуацій і рішень, що прий
маються.
3. Стимулювання розвитку науки у сфері держав
ного управління: визначення суб'єкта, відповідального
в системі влади за розвиток науки у сфері державного
управління, формування системи мотиваційних фак
торів щодо науковоекспертної діяльності у сфері дер
жавного управління; розвиток фабрик думки у сфері
державного управління.
4. Вдосконалення системи освіти у сфері державно
го управління.
5. Вдосконалення системи міжпоколінчеського об
міну управлінським досвідом.
ВИСНОВКИ
Слід зауважити, що принцип науковості як влас
тивість державноуправлінської системи практично не є
предметом обговорення ані у громадськості, ані у екс
пертному середовищі України. Структури державної вла
ди не проводять аналіз ходу реформ та їх результатів для
українського суспільства, не обговорювалися питання
правильності обраного курсу розвитку країні. Хоча в
будьякому демократичному суспільстві це є наріжнім
каменем наукового підходу. Таким чином, слід конста
тувати, що в Україні відсутня послідовна науково обгрун
тована державна політика у сфері соціальноекономіч
ної політики. Заперечення ідеології і моральноетичних,
цивілізаційних основ держави, відсутність наукового ана
лізу стану і перспектив розвитку країни все це призво
дить до неможливості формулювання національної ідеї,
інтересів, цінностей і стратегії майбутнього України.
Перспективи подальших розвідок за цим напрямом
можуть стосуватись визначення можливостей застосу
вання обгрунтованих факторів оцінки до характерис
тики системи забезпечення національної безпеки.
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Стаття присвячена характеристиці принципів відбору та управління людськими ресурсами на дер@
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах проблема професіоналізації дер
жавних службовців набуває актуальності та пріоритет
ності. Повномасштабність професіонального удоскона
лення чиновників стосується як професійної діяльності
та безперервної освіти, так і відбору на державну служ
бу.
Аналіз наукових праць з проблематики статті
свідчить про актуальність проблеми професіоналізації
для державної служби сучасної демократичної держа
ви. І у цьому немає нічого дивного, адже від стабільності
системи державної служби безпосередньо залежить
стабільність усіх інститутів держави. Саме тому метою
статті є характеристика принципів відбору та управлін
ня людськими ресурсами на державній службі крізь при
зму її професіоналізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою сучасної системи підбору та відбору кадрів
на державну службу в сучасних умовах функціонуван
ня Української держави мають стати, на думку автора,
такі принципи:
— принцип відповідності посаді як відповідності об
сягу завдань, повноважень, відповідальності, що влас
тиві посаді, та особистіснопрофесійних можливостей
кандидата;
— принцип професійної компетентності, що прояв
ляється у відповідності рівня знань кандидата вимогам
посади, на яку він претендує;
— принцип практичних досягнень. Цей принцип ак
туалізує необхідність наявності у кандидата практично
го досвіду та організаційних здібностей;
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— принцип індивідуальності, тобто відповідності ви
могам іміджу, інтелектуальних рис, характеру, намірів,
стилю керівництва кандидата на посаду;
— принцип конкурсності, що проявляється у тому,
що відбір кандидатів відбувається обов'язково на кон
курсній основі;
— принцип перевірки конкретними справами. Дот
римання цього принципу забезпечує, поперше, обов'яз
ковість перевірки практичних навичок та вмінь канди
дата; подруге, підбір та відбір кандидатів, що мають
належну підготовку для того, щоб відразу почати ефек
тивно працювати на посаді.
Очевидно, що ці принципи надають процесу підбо
ру та відбору кадрів на державну службу характеру про
фесійного відбору, що розуміється автором як проце
дура диференціації людей за ступенем їх відповідності
певному виду діяльності та прийняття рішення про при
датність/непридатність кандидатів. Основою професій
ного відбору є співвіднесення індивідуальних особли
востей потенційного державного службовця з вимога
ми посади, на яку він претендує, в результаті якого виз
начається професійна природність кандидата [1, c. 296].
Наукова обгрунтованість професійного відбору
проявляється у характеристиках остаточних рішень.
Найважливішими серед них є: стандартизованість —
алгоритм прийняття рішення має бути єдиним для всіх
кандидатів; спеціалізованість — прийняття рішення має
грунтуватися лише на критеріях, пов'язаних із ефектив
ним виконанням професійної діяльності; повнота —
рішення має охоплювати усі значимі параметри; інтег
рованість — рішення має узагальнювати оцінки за ок
ремими критеріями, враховуючи можливість взаємоком
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пенсації; точність — рішення має базуватися лише на
високонадійних даних; прогнозованість — рішення має
враховувати довготривалі перспективи відповідності
кандидата на посаду його майбутній професійній діяль
ності на державній службі [1, c. 297].
Автор поділяє думку науковців, які пропонують у
загальній схемі дій, застосовуваних у процесі профес
ійного систематичного відбору, визначати такі обов'яз
кові параметри:
— розуміння особами, що здійснюють відбір, різно
манітних схем людської поведінки, спричинених різни
ми ситуаціями на державній службі;
— формування критеріїв відбору, що відповідають
умовам професійної діяльності на державній службі;
— встановлення оцінювальних критеріїв для оціню
вання ефективності та дієвості використовуваних ме
тодів та процедури відбору;
— визначення найоптимальніших та найефективні
ших методів відбору кандидатів на вакантні посади на
державній службі;
— пошуки критеріїв для прийняття рішень щодо
кожного кандидата на посаду на державній службі;
— врахування безперервності удосконалення про
цесу підбору та відбору кадрів для виконання профес
ійної діяльності в органах державної влади [2, c. 21].
Застосування такої схеми пояснюється її перевага
ми. Вони полягають у тому, що забезпечується:
— поперше, систематичне оцінювання та відпо
відність кандидатів відповідно до специфічних вимог
роботи на конкретній посаді на державній службі;
— подруге, безперервність моніторингу ефектив
ності та дієвості самої системи відбору;
— потретє, низка необхідних параметрів, а саме: до
стовірність, точність, практичність, інтерпретованість;
— почетверте, оцінювання психологічних рис та мо
делей поведінки кандидатів крізь призму відповідності
їх критеріям, що визначаються за допомогою аналізу
змісту роботи на посадах, на які вони претендують.
Очевидно, що саме ці критерії є визначальними для
визначення критеріїв підбору та відбору на посади в
органах державного управління, оскільки ігнорування
хоча б одним із них спричинює помилковість відбірних
процедур та прийняття недостатньо обгрунтованих
рішень щодо професійної відповідності кандидатів по
садам, на які вони претендують.
Саме тому у процесі професійного рекрутингу
кадрів на державній службі пріоритетним напрямом
кадрової політики має стати забезпечення об'єктивної,
неупередженої та комплексної оцінки професійноосо
бистісної придатності кожного кандидата до держав
ної служби на основі чітко регламентованих у правово
му відношенні правил, стандартів, процедур, тестів,
встановлення прозорих критеріїв відповідності здібно
стей претендентів кваліфікаційним вимогам до держав
них посад.
Причому гласність рекрутингової процедури має
стати обов'язковим та необхідним елементом успішності
кадрової політики щодо не лише заміщення вакантних
посад, а й професійної діяльності кандидатів, прийня
тих на посади на державній службі.
Пріоритетності на державній службі набуває нині
напрацювання та реалізація усіма зацікавленими суб'єк
тами дієвих принципів управління, адже від керівників
вимагається не інтуїтивне знання принципів, а наукове
уявлення про їхню систему, класифікацію, механізм
використання [3, c. 14].
Хоча на принципах управління людськими ресурса
ми будується теорія, методологія і практика управлінсь
ких технологій, їх реалізація не завжди пов'язується з
якісними характеристиками кадрової політики та кад
рових процесів на державній службі.
Загальноприйнятою є класифікація, згідно з якою
принципи управління людськими ресурсами поділяють
ся на загальні та часткові.

www.economy.in.ua

Серед загальних принципів управління персоналом
виділяють такі:
— принцип розподілу праці, сутність якого полягає
в управлінні спеціалізацією персоналу, який має діяти
як злагоджений, чіткий механізм щодо забезпечення та
виконання повноважень органу державної влади. При
цьому керівник зобов'язаний брати до уваги різнорів
невість професійної підготовки та спеціалізації підлег
лих державних службовців;
— принцип дотримання дисципліни, покликаний за
безпечувати організованість та порядок функціонуван
ня органу державної влади, заснованого на усвідомленні
державними службовцями важливості, суспільної зна
чимості виконуваного ними службового обов'язку щодо
здійснення посередництва між державою та громадя
нами, що досягається застосуванням системи заходів та
санкцій організаційновиховного характеру. Саме тому
керівник зобов'язаний звертати увагу на трудову, служ
бову, особисту дисципліну та самодисципліну підлеглих
співробітників;
— принцип професіоналізму та компетентності, сут
тю якого є органічне поєднання професіоналізму та
компетентності як необхідної умови досягнення персо
налом високого рівня якості службової діяльності, ре
зультативності й дієвості виконуваних ним функцій;
— принцип узгодженості особистих та суспільних
інтересів, спрямований на максимально повне поєднан
ня й узгодження інтересів службової діяльності і, отже,
державної служби та інтересів державних службовців.
Оскільки для держслужбовців загальний інтерес є інте
ресом державним, необхідно формувати у них чітке й
непохитне розуміння цього інтересу, почуття відпові
дальності за загальнодержавні справи, почуття відда
ності своєму колективу та гордості за приналежність до
корпусу державних службовців як посередників між
Українською державою та громадянами;
— принцип справедливості та рівності. Зазначимо,
що рівність доцільно розуміти як рівність прав та обо
в'язків осіб, що стоять на одному щаблі службової дра
бини. Справедливістю розуміється, поперше, як дотри
мання цих прав та обов'язків, подруге, здійснення сис
теми переваг для тих державних службовців, які найе
фективніше реалізують свій особистісний, творчий, про
фесійний потенціал у процесі свого служіння державі й
громаді на державній службі. Саме таке розуміння цих
термінів свідчить про безпосереднє відношення цього
принципу до мотивування співробітників на добросові
сне виконання адміністративнослужбових обов'язків;
— принцип стійкості складу персоналу. Діяльність
керівника органу державної влади як суб'єкта управлі
ння має спрямовуватися на: збереження професійного
ядра колективу професіоналів, розвиток його здатності
до оновлення форм і методів роботи у повній відповід
ності із викликами сьогодення, боротьбу із високою
плинністю кадрів, необгрунтованою змінюваністю спец
іалістів та керівників, протидію розпаду колективу про
фесіоналів у різноманітних ланках управлінської
ієрархії тощо;
— принцип єдності персоналу, що вимагає від су
б'єкта управління обов'язкового дотримання низки пра
вил. а саме:
— постійне координування зусиль підлеглих служ
бовців;
— об'єктивне стимулювання ефективності й ре
зультативності їхньої службової діяльності;
— максимальне використання потенціальних особи
стісних здібностей усіх співробітників;
— об'єктивне визнання і, як наслідок, справедливої
винагороди заслуг кожного підлеглого службовця;
— принцип адаптації до мінливості й непередбачу
ваності умов діяльності. Ми вважаємо, що набуття цим
принципом пріоритетної значимості пов'язане з вирішу
ванням органами державної влади нових завдань у су
часних умовах, які вимагають від державних службовців
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інтенсифікації роботи, безперервного підвищення
знань, переоцінки накопиченого досвіду, подолання
усталених стереотипів, активізації процесів самовдос
коналення та самореалізації у процесі службової діяль
ності тощо. При цьому керівник зобов'язаний долати
опір консервативної частини персоналу, спираючись на
новаторські сили у колективі та посилюючи їхню впев
неність у можливість успішного виконання нових, нео
рдинарних завдань;
— принцип ефективності роботи персоналу, пов'я
заний із співставленням затрат та конкретних резуль
татів діяльності персоналу, що має спрямовуватися ке
рівником на результативне використання технологій
професійної діяльності, економію виділених засобів,
підвищення ефективності службових заходів, спрямо
ваних на забезпечення максимально якісного виконан
ня повноважень органу державної влади.
Часткові принципи управління персоналом також
заслуговують на постійну увагу керівників. Серед них
традиційно виокремлюють такі принципи:
— підбору кадрів на державну службу відповідно до
їх професійноособистісних, моральноетичних, діло
вих рис, які мають повністю відповідати вимогам вакан
тної, а в подальшому, зайнятої ними посади;
— планування у використанні кадрових ресурсів як
найціннішого ресурсу будьякого органу влади. Саме
тому керівник зобов'язаний здійснювати плановий
підхід, стратегію й тактику використання персоналу з
максимальною ефективністю для організації;
— ротації кадрів для забезпечення: наступності в ді
яльності державних службовців, "інституційної пам'яті"
органу державної влади, своєчасного оновлення кадро
вого потенціалу, залучення нових сил, підтримки квал
іфікації персоналу на рівні сучасних вимог;
— стимулювання максимально ефективної й резуль
тативної діяльності держслужбовців. Причому важли
вим завданням для керівника є надання об'єктивної вмо
тивованої переваги добросовісним, творчим, активним
підлеглим співробітникам;
— виховання, пов'язаний із формуванням у держав
них службовців відданості конституційному ладу, по
ваги до законів Української держави, відповідальності
за виконання службового обов'язку, гордості за при
належність до корпусу державних службовців як колек
тиву творчих особистостейоднодумців.
На державній службі принцип рівного доступу гро
мадян до державної служби поєднується з принципом
дотримання обмежень щодо зарахування на державну
службу, встановлених законом. Ці обмеження пов'язані
з такими характеристиками особи кандидата на держав
ну службу: вік, громадянство, освіта, стан здоров'я.
Окрім вимоги дотримання зазначених обмежень,
кадрова політика на державній службі має відповідати
принципу поваги конституційних прав громадян, конф
іденційності питань їх приватного життя. Ця вимога
передбачає наявність чіткої правової регламентації про
цедур прийняття та реалізації усіх кадрових рішень.
Сутність сучасної професіоналізації в системі дер
жавної служби має полягати в тому, що у ній має бути:
— сформульовано стратегічні цілі, найближчі зав
дання і пріоритети формування, професійноособисті
сного розвитку та ефективного використання кадрів
державного управління;
— розширено соціальну базу;
— забезпечено активну участь державних служ
бовців у вирішенні кадрових питань;
— визнано права багатьох суб'єктів вирішувати кад
рові питання, беручи активну участь у розробці кадро
вої роботи та її реалізації на усіх рівнях;
— осучаснено принципи і значно демократизовано
механізми та технології кадрової політики та кадрової
діяльності;
— зміцнено й осучаснено її правову базу;
— розроблено засоби комплексного об'єктивного
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оцінювання людських ресурсів як основи їх професіо
нальнопрофесійнослужбового просування.
Складові елементи механізму професіоналізації у
сфері державного управління та системі державної служ
би мають бути, на нашу думку, втілені у її змістовному
аспекті на кожному з таких обов'язкових рівнів. як:
Ій рівень: концептуальний. Його результатом має
стати напрацювання теоретичних основ професіоналі
зації сучасної державної служби.
ІІй рівень: нормативноправовий, що передбачає
підготовку відповідної законодавчої бази професійно
професіонального удосконалення на державній службі.
ІІІй рівень: організаційний. На ньому визначають
ся конкретні спеціальні інститути й органи, уповнова
жені на реалізацію професіоналізації та здійснення кон
кретних кроків з цією метою.
IVй рівень: технологічний. Найбільш наближений
до кадрів, він має результувати напрацюванням конк
ретних та дієвих форм, способів, методів професіонал
ізації.
Vй рівень: учбовометодичний. Його завданням є:
підготовка та впровадження в систему безперервної
професійної освіти на державній службі сучасних інно
ваційних технологій; розробка методичних матеріалів,
необхідних для здійснення навчального процесу дер
жавних службовців відповідно до викликів та потреб не
лише державної служби, а й держави в цілому.
VIй рівень: науководослідний. Цей рівень передба
чає як організацію комплексних наукових досліджень
усього розмаїття проблематики професіоналізації чинов
ників, так і вивчення передового зарубіжного досвіду з
метою його розумного запровадження у вітчизняній
практиці державного управління та державної служби.
VIIй рівень: фінансовоекономічний. Врахування
такого рівня професіоналізації держслужбовців озна
чатиме її реальне поєднання не лише з сучасними вимо
гами, а й з пріоритетними потребами державної служ
би не унеможливлення будьякого прожектерства в про
цесі реалізації цього механізму професійнопрофесіо
нальноособистісного удосконалення кожного держав
ного службовця як професіонала високого рівня.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє сформулювати такі
висновки:
— основою та передумовою професіоналізації дер
жавної служби нині виступає обов'язковість об'єктив
ного застосування принципів відбору та управління
людськими ресурсами на державній службі;
— основними рівнями механізму реалізації профе
сіоналізації на державній службі мають стати: концеп
туальний, нормативноправовий, організаційний, техно
логічний, учбовометодичний, науководослідний, фі
нансовоекономічний;
— напрямами подальших наукових пошуків може
стати дослідження впливу негативних проявів застосу
вання принципів управління людськими ресурсами та
принципів відбору на державну службу на реальний
рівень професіоналізації чиновників.
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MOTIVATION ESPECIALLY IN THE FIELD OF BORDER

У статті визначено особливості мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону та розробле@
но пропозиції щодо урахування мотивації в роботі кадрових служб органів охорони державного кордону.
In the article the features of motivation in the field of protection of national borders and develop a proposal for
consideration in the motivation of personnel services of the state border.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення України як демократичної, правової,
соціальної держави обумовлює необхідність удоскона
лення державної політики в сфері охорони державного
кордону, що пов'язано з підвищенням вимог до персо
налу правоохоронних органів, суттєвого посилення
мотивації, забезпечення кадрової стабільності, у тому
числі й органів та підрозділів охорони державного кор
дону. Результати, досягнуті людиною в процесі робо
ти, залежать не лише від знань, навичок і здібностей цієї
людини. Вона здійснює певні дії відповідно до тиску на
неї сукупності внутрішніх і зовнішніх стосовно неї сил.
Сукупність цих сил, що називається мотивацією, вик
ликає в людей неоднакову реакцію. Тому багато вітчиз
няних і зарубіжних учених вважають, що неможливо од
нозначно описати процес мотивації, яка є необхідною
умовою ефективної діяльності. Позитивна мотивація ак
тивує здібності людини, вивільняє її потенціал, а нега
тивна мотивація гальмує вияв здібностей, перешкоджає
досягненню цілей діяльності. Ефективність роботи будь
якої організації залежить, насамперед, від трудового
потенціалу, працездатності, ініціативності та наполег
ливості працівників у реалізації планів організації. Від
професійної компетентності й ділової активності, праг
нення до самовдосконалення та самореалізації служ
бовців залежать результати роботи органів охорони
державного кордону України.
СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
В останні роки активізувалися наукові дослідження
в напрямі розробки ефективних механізмів формуван
ня та реалізації системи управління персоналом на дер
жавній службі. Причому основна увага в цих роботах
приділяється добору кадрів, їх навчанню та підвищен
ню кваліфікації, але це не дає очікуваного ефекту без
належного застосування функції мотивації. Людина
може володіти видатними професійними знаннями та
навичками, але не використовувати їх на практиці, тому
що не має внутрішньої або зовнішньої мотивації. У цьо
му контексті питання мотивації праці державних служ
бовців набуває особливого значення, оскільки тільки
вмотивовані державні службовці можуть сформувати
професійну і високоефективну державну службу. Сьо
годні важливим є пошук ефективних способів управлі
ння працею, які забезпечують активізацію людського
чинника.
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Аналіз наукових джерел свідчить про наявність
значної кількості праць вітчизняних і зарубіжних нау
ковців із питань мотивації. Методологічні засади дос
лідження розвитку мотивації як функції менеджменту
розробили всесвітньо відомі вчені Дж. Адамс, К. Аль
дерфер, В. Врум, Е. Лок, Д. МакГрегор, Д. МакКле
ланд, А. Маслоу, М. Мескон, Е. Мейо, У. Оучі, А. Сміт,
Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. Херцберг та ін.
Правові та соціальні аспекти регулювання проход
ження державної служби та системи її мотивації дос
ліджували також Н. Артеменко, Ю. Битяк, О. Воронь
ко, С. Дубенко, Т. Желюк, В. Захарченко, Б. Колесні
ков, Є. Курасова, Н. Липовська, В. Мартиненко, О. Мель
ников, Т. Мотренко, О. Оболенський, О. Пархоменко
Куцевіл, Л. Пашко, О. Петренко, В. Полтавський,
Н. Рашитова, М. Рудакевич, С. Серьогін та ін.
Проте, незважаючи на наукову цінність праць заз
начених авторів, системи мотивації праці службовців
органів охорони державного кордону залишаються не
вирішеними. Зокрема, недостатньо обгрунтовано ком
плексні підходи до створення дієвої системи мотивації
їх праці, не висвітлено організаційні питання мотивації
праці в цих органах.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення особливостей мотивації
персоналу у сфері охорони державного кордону та роз
робка пропозицій щодо удосконалення роботи кадро
вих служб органів охорони державного кордону.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з персоналом безпосередньо залежить від
максимального поєднання двох складових: професійних
здібностей фахівців із урахуванням їх потреб та здібно
стей фахівців щодо досягнення цілей організації. Основ
ним чинником, який впливає на розвиток цих здібнос
тей, є мотивація. У своїй роботі М. Литвин визначає:
"Співробітників можна примусити виконувати те чи інше
завдання, роботу, однак таке примусове виконання має
певні межі, як правило, визначені системою організації
спільної праці й контролем за її здійсненням" [3, с. 44].
Мотивація є важливим чинником підвищення про
дуктивності праці людських ресурсів, зайнятих у сило
вих структурах, зокрема в ДПСУ. Вона відрізняється від
мотивації працівників комерційних організацій у силу
низки специфічних відмінностей.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
У першу чергу, діяльність у ДПСУ підпадає під ка
тегорію "служби", що передбачає підвищену відпові
дальність персоналу, правовий статус якого установле
ний діючим законодавством, перед суспільством і вищим
керівництвом. Також відмінною особливістю служби в
ДПСУ є особливі умови праці, що виражаються підви
щеними чинниками ризику для життя і здоров'я люди
ни та його емоційнопсихічного стану. Крім того, пер
сонал ДПСУ, на відміну від інших категорій працівників,
обмежується в низці загальногромадянських прав. Так,
наприклад, наявність допуску до відомостей, що скла
дають державну таємницю, регламентує особливий,
сполучений із додатковими перевірками, механізм виї
зду носіїв таємниці за кордон. Військовослужбовці
ДПСУ позбавлені права вибору місця проживання, ос
кільки місце несення служби їм визначається директив
ним способом, який не підлягає запереченню.
Також особливістю діяльності персоналу ДПСУ є
те, що вони безпосередньо матеріальних цінностей не
створюють, але є допоміжним елементом для виробниц
тва матеріальних благ. А предметом їх праці є інформа
ція, яка водночас є й засобом впливу на людей.
На відміну від комерційних організацій, оплата діяль
ності персоналу ДПСУ здійснюється з бюджету, він ви
конує свої функції на компетентній основі, а тому співро
бітники ДПСУ можуть займати посади після відповідних
процедур, які підтверджують його компетенцію.
Крім того, персонал ДПСУ не лише продає свою
працю, але й, виконуючи державні функції, відчужує
себе в професії, реалізуючи волю держави, а не свою
власну. При цьому на відміну від інших громадян обме
жуються не лише його конституційні права, але й інші
особисті права і свободи. Наприклад, заборона на от
римання додаткового заробітку, тобто на заняття по
заслужбовою діяльністю, що оплачується, передусім
підприємницькою. Педагогічна, наукова та інша творча
діяльність тут у розрахунок братися не може, оскільки
вона зазвичай мало оплачується і слугує в основному
для задоволення творчих потреб. Іншим соціально зна
чущим обмеженням є абсолютна заборона персоналу
ДПСУ на використання переваг посадового становища
для передвиборної агітації, а також для агітації з пи
тань референдуму. Крім того, йому забороняється ви
користовувати своє посадове становище в інтересах
політичних партій, релігійних та інших суспільних об'єд
нань, а також публічно виражати ставлення до зазначе
них об'єднань як посадової особи.
Серед найбільш значущих чинників, які перешкод
жають результативній роботі персоналу ДПСУ, можна
відмітити такі: відсутність залежності оплати праці від
фактичних результатів; низький рівень матеріальнотех
нічного забезпечення робочого місця; відсутність дієво
го механізму посадового зростання; покладення додат
кових функціональних обов'язків, понаднормові наван
таження. Усі ці чинники свідчать про те, що наявна сис
тема мотивації в ДПСУ не є дієвою та існує низка про
блем, які потребують якнайшвидшого вирішення. Деякі
чинники мотивації існують формально (система заохо
чень, соціальні пільги, професійний розвиток), тому й
не реалізовані на практиці та не доступні для абсолют
ної більшості співробітників.
У сфері охорони державного кордону система стимулів
і мотивів праці персоналу практично не вивчена вітчизня
ною наукою. І передусім тому, що розроблені показники
аналізу ставлення до праці працівників інших сфер діяль
ності тут є малопродуктивними. Специфічна регламента
ція службових відносин, невизначеність оцінки кінцевих
результатів діяльності, відсутність прямого зв'язку між ре
альною трудовою віддачею персоналу і величиною грошо
вого забезпечення, яке він отримує, обумовлюють суттєві
особливості мотиваційного ядра професійної діяльності
персоналу у сфері охорони державного кордону.
За останні роки робота з персоналом у ДПСУ роз
винулась у кадрову політику. Вищі органи ОДК прово
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дять кадрову політику на всіх рівнях системи ОДК. Але
це доволі складне завдання, оскільки виходячи з право
охоронної сутності органів ОДК, особливого службо
вого становища і відповідальності персоналу, права й
обов'язки якого визначені правовим статусом посадо
вих осіб органів ОДК України, випливають деякі особ
ливості проведення кадрової політики. Основна з них
обумовлена бюрократизмом із його багаточисельними
правилами та приписами, які є обов'язковими на будь
якій державній службі. Співробітники органів ОДК по
винні слідувати чітким процедурам, дотримуватись
безлічі обмежень. І саме через них та через розгалуже
ну ієрархічну структуру системи ОДК усі зміни відбу
ваються в ній надзвичайно повільно.
Наступна особливість кадрової політики в прикор
донній службі є наслідком зазначеної вище — усі її на
прями розробляються винятково на верхніх щаблях
ієрархії, а саме в Адміністрації ДПСУ. Нижчі рівні сис
теми ОДК мають право внесення своїх пропозицій, але
ще дуже великим є розрив між теоретиками і практика
ми в структурі органів ОДК.
Робота з персоналом у ДПСУ потребує постійного
вдосконалення, оскільки саме в цьому закладено великі
потенційні можливості підвищення ефективності робо
ти співробітника органу ОДК, а отже досягнення ним
високої професійної майстерності і, як наслідок, більш
високого рівня на службових сходах. Але оскільки ди
рективи за більшістю напрямів діяльності органів ОДК
надходять із Адміністрації ДПСУ, важко говорити про
вдосконалення роботи з персоналом в окремо взятому
органі ОДК. Цей процес знаходиться в прямій залеж
ності від вдосконалення кадрової політики в системі
ОДК у цілому.
Ураховуючи зазначені вище особливості, можна ви
окремити три основні види орієнтації персоналу під час
виконання ним службових обов'язків у сфері охорони
державного кордону: орієнтація на виконання службо
вих обов'язків як на діяльність; орієнтація на винагоро
ду; орієнтація на кар'єру, тобто на службову перспек
тиву. Зазвичай на практиці найчастіше спостерігається
поєднання в різних пропорціях і в різній ієрархії всіх
трьох зазначених видів орієнтації.
Орієнтація на виконання службових обов'язків виз
начає підхід співробітника до своєї професійної діяль
ності як до самоцілі. Іншими словами, співробітник не
потребує якихось додаткових зовнішніх стимулів, що
знаходяться за межами виконуємих завдань. Звичайно,
службова діяльність повинна надавати йому достатньо
засобів для забезпеченого існування, але отримання
матеріальних благ не є в межах цього виду орієнтації ні
сенсом, ні навіть основною метою службової діяльності.
Також цей вид орієнтації іноді спостерігається і в тако
го типа особистості, для якого службова діяльність є
засобом особистого самоствердження, компенсації не
вдач в інших сферах життєдіяльності, елементом осо
бистісних захисних механізмів.
У межах орієнтації на виконання службових обо
в'язків можна виокремити окремі різновиди. Так, в од
ному випадку персонал може бути повністю орієнтова
ний на вирішення безпосередньо поставленого перед
ним його керівником (начальником) конкретного зав
дання і не схильний замислюватись над більш широки
ми залежностями, які існують між його діяльністю і
життям суспільства, над соціальними наслідками своєї
службової діяльності. Протилежною і більш адекват
ною з погляду сучасних вимог до апарату є орієнтація
"на сенс" діяльності. Але її абсолютизація також має
зворотний бік, оскільки може призвести до нехтування
повсякденними, часто рутинними справами, які також
потрібно виконувати чітко і пунктуально. Тому частіше
керівник сприяє поєднанню орієнтації "на завдання" і
"на сенс" діяльності, причому в різному співвідношенні
залежності від характеру службової позиції, що зай
мається [1, с. 35].
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Орієнтація на винагороду, на відміну від двох інших
основних видів орієнтації, базується на установці, згідно
з якою основні потреби співробітника знаходяться поза
його службовою діяльністю. Остання ж, згідно з цим
поглядом, лише джерело отримання засобів для задо
волення різних потреб. У певних межах така орієнтація
є досить природною. Більш того, для категорій осіб, які
виконують поставлені завдання монотонним, рутинним
способом і не мають видимих перспектив просування
службовими сходами, вона є провідною. Відповідно, її
питома вага знижується з підвищенням рівня змістов
ності праці, появою в ній творчих моментів.
Орієнтація на кар'єру, тобто на перспективу просу
вання по службі, може мати в своїй основі потреби
різних рангів — як первинні, так і потреби вищих рівнів:
потребу у соціальному визнанні, самоповазі, високій
самооцінці, творчу потребу самовираження [2, с. 87].
Орієнтація на кар'єру зовсім не є рівнозначною ши
роко застосовному поняттю "кар'єризм", що передба
чає нерозбірливість у засобах і негідні цілі. Водночас
орієнтація на кар'єру може передбачати, поперше, аб
солютно чесні закономірні домагання щодо просуван
ня службовими сходами з метою приведення свого фор
мального статусу у відповідність до своєї кваліфікації,
реальних заслуг і потенційних можливостей, що грун
туються на бажанні суспільного визнання своїх заслуг і
здібностей; подруге, цілком чесні й іноді навіть абсо
лютно безкорисливі реформаторські плани та наміри.
Саме по собі бажання мати забезпечену службову
перспективу з погляду ефективності управління є до
сить функціональним. Дисфункціональними є лише різні
деформації цього бажання, розвиток яких стимулюєть
ся як раз відсутністю чи браком можливостей для нор
мального задоволення кар'єрних домагань.
Чинник самоконтролю, внутрішньої мотивації висо
коякісного виконання співробітником своїх службових
обов'язків набуває у сфері охорони державного кордону
особливо великого значення. Саме від рівня роботи без
посередніх виконавців значною мірою залежить кінцевий
результат, тобто ступінь соціальної ефективності виконан
ня персоналом своїх суспільно значущих функцій.
З точки зору управління основними є три типи мо
тивації:
— потреба у досягненні мети. Персонал, який має знач
ну потребу у досягненні мети, ставить собі значні, але ре
альні цілі. Для нього є важливими значні досягнення;
— потреба у приєднанні. Персонал, який відчуває цю
потребу, цінує людські стосунки та дружбу і підтримує
їх. Такі співробітники можуть бути дуже ефективними
при виконанні завдань, що потребують групової роботи;
— потреба у владі. Персонал, який має потребу у
владі, хоче мати можливість впливати на інших і тому
шукає такі завдання і посади, де в нього був би відпові
дний статус, що надає змогу використовувати владу й
авторитет [4, с. 125].
На сьогодні виробилась низка принципів, що теоре
тично виконують функцію стимулювання персоналу, але
практика їх застосування в теперішніх умовах знижує
гнучкість і здатність адаптивності служби до зовнішнь
ого середовища, яке швидко змінюється. Відсутні ре
альні механізми стимулювання продуктивності праці у
персоналу: грошові надбавки є дуже низькими, а про
сування кар'єрними сходами може визначатись цілою
низкою неформальних чинників [5, с. 126—127].
Таким чином, у сучасних умовах охорони держав
ного кордону організація ефективної системи мотивації
персоналу є однією з найбільш складних практичних
проблем управління персоналом. Проведене досліджен
ня за допомогою методів опитування персоналу ДПСУ
та спостереження за практикою управління ним нада
ло можливість виокремити типові проблеми, що пов'я
зані з низькою мотивацією персоналу ДПСУ, а саме:
висока плинність кадрів; неготовність співробітників
різних органів управління до співпраці; нераціональність
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мотивів поведінки співробітників; слабкий зв'язок ре
зультатів праці співробітників і заохочення; відсутність
умов для самореалізації потенціалів персоналу; низький
рівень міжособистісних комунікацій; слабка перспекти
ва кар'єрного зростання, що позначається на робочому
тонусі співробітників; незадоволеність співпрацівників
роботою; низький професійний рівень персоналу; недо
статнє оснащення робочих місць; недостатня увага до
навчання та стажування резерву; небажання співробіт
ників підвищувати свою кваліфікацію; неналагодженість
системи стимулювання праці; невідповідність між реаль
ною поведінкою співпрацівника та очікуваннями від ньо
го керівником; низький корпоративний дух у колективі;
проблеми в управлінні персоналом, що схильний до че
столюбства, кар'єрного зростання.
ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження свідчить, що у сфері
охорони державного кордону немає чітко розробленої
системи мотивації як механізму управління персоналом.
Це створює передумови зниження працездатності пер
соналу ДПСУ в цілому, що негативно позначається на
результатах діяльності у сфері охорони державного
кордону і соціальнопсихологічній атмосфері в колек
тивах. Тому виникає потреба у зацікавленні персоналу
через результати службової діяльності, отримання ним
благ, необхідних для життя. Детально розроблена сис
тема мотивації ефективності й якості праці надасть мож
ливість мобілізувати людські ресурси, створити необхі
дну зацікавленість персоналу у зростанні індивідуаль
них результатів, вияві творчого потенціалу, підвищенні
рівня його компетентності та врештірешт позначиться
на якості виконання завдань оперативнослужбової
діяльності органами та підрозділами ДПСУ.
На наш погляд, у сфері охорони державного кор
дону необхідно впровадити таку систему мотивації, яка
надасть змогу не лише скоротити елемент суб'єктив
ності, але й зрозуміти, якою мірою поведінка персона
лу залежить від нього самого, а якою — від позиції кер
івника. Одночасно метою впровадження такої системи
є мотивація персоналу на виконання завдання не стільки
заради винагороди, скільки для самоствердження і
підняття статусу в колективі. Використання функції
мотивації праці службовців у сфері охорони державно
го кордону позитивно вплине на діяльність всієї систе
ми охорони кордону, дозволить залучати та утримува
ти висококваліфіковані та досвідчені кадри, забезпечить
конкурентоспроможність прикордонної служби, підви
щить зацікавленість службовців у сумлінній і результа
тивній праці з виявом ініціативи й творчого підходу.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у роз
робці рекомендацій для кадрових підрозділів органів
охорони державного кордону щодо застосування мо
делей мотивації у роботі з персоналом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
По всьому світу з часів, коли з'явилися незалежні
національні держави, безпека традиційно трактувалася
крізь призму мілітаристських термінів, але поширення
демократичних принципів державного управління та
прийняття більш широкої, тонкої і демілітаризованої
концепції людської безпеки, розглянутої як народне
надбання, поставили під сумнів, а потім і витіснили саме
поняття безпеки як виключно у сфері площини військо
вих інтересів.
Згідно з принципом людської безпеки, норми без
пеки повинні безпосередньо відповідати потребам лю
дей. Відповідальність і прозорість вимагають, щоб
інформація приховувалася тільки на законних підста
вах і за певних причин. Сектор безпеки і оборони часто
намагається обмежити доступ до інформації про свою
діяльність, але національна безпека таки передбачає
певну конфіденційність. Існування надмірної секрет
ності може бути контрпродуктивною і обумовлювати
можливість посадових злочинів, у тому числі і у великій
політиці. Наприклад, це може проявитися у покриванні
фінансових махінацій, корупції або інших заборонених
законами діях [5].
Гарантування безпеки громадянам є одним з фун
даментальних зобов'язань держави. Кожна демократич
на держава зобов'язана гарантувати та забезпечувати
безпеку на принципах ефективності, прозорості та
відповідальності перед своїми громадянами. Так і при
забезпеченні інших гарантій, у демократичному сус
пільстві держава залишається найлегітимнішою плат
формою політики національної безпеки.
За допомогою різних видів зворотного зв'язку, та
ких як цивільні установи, засоби масової інформації,
офіційні та громадські форуми, інституції громадянсь
кого суспільства, гарантується, що силовий сегмент дер
жави, що забезпечує безпеку і оборону, залишається
вірним своїм конституційним обов'язкам, не зловжива
ючи наданими їм правами, а відкрито та прозоро здобу
ваючи найбільшу ефективність за рахунок постійного
контролю громадянського суспільства над їх політикою
і діями.
Тому у демократичних країнах ключовою складо
вою державної політики національної безпеки є гро
мадський контроль за діяльністю органів державної вла
ди у сфері безпеки і оборони, а дієвість та ефективність
діяльності інститутів громадянського суспільства за
процесом формування та реалізації політики безпеки є
важливим індикатором стану демократичного розвит
ку кожної держави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема формування інституцій громадянського
суспільства для демократичного контролю за діяльні
стю органів державної влади у сфері безпеки і оборони
ще не стала об'єктом спеціальних наукових досліджень
в галузі державного управління, хоча на даний час мож
на констатувати поодинокі спроби деяких дослідників
та авторів, які розглядати окремі її аспекти. Зокрема, у
цьому напрямі заслуговують на увагу наукові розробки
В.П. Горбуліна, В.Т. Білоуса, Г.П. Ситника, А.І. Семен
ченка, А.Б. Качинського, В.М. Рижих, В.А. Ліпкана,
В.О. Шамрая та інших.
Таким чином, це свідчить про те, що проблеми удос
коналення системи громадського контролю за діяльні
стю органів державної влади у сфері безпеки і оборони
на сьогодні грунтовно не досліджено та потребують си
стемних наукових розробок.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті розкрити актуальні питання раціональ
ності громадського контролю за діяльністю органів дер
жавної влади у сфері безпеки і оборони.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі державотворення, реформуван
ня сектора безпеки і оборони як цілісної системи є од
ним із пріоритетних напрямів державної політики з пи
тань національної безпеки України. Указом Президен
та України від 08.06.2010 року № 389/2012 Про рішен
ня Ради національної безпеки і оборони України від 8
червня 2012 року "Про нову редакцію Стратегії націо
нальної безпеки України", координацію і контроль за
ходів із реалізації Стратегії здійснюють інститути гро
мадянського суспільства, а саме контроль за діяльністю
органів державної влади через: громадську експертизу
проектів нормативноправових актів та концептуальних
документів із питань національної безпеки; участь у ро
боті громадських експертних рад при державних орга
нах, що діють у сфері національної безпеки; інформу
вання суспільства про діяльність органів державної вла
ди у сфері національної безпеки [4].
Сучасна роль громадянського суспільства у нагляді над
сектором безпеки і оборони може розглядатися як засіб
зміцнення демократичних процесів шляхом залучення гро
мадян до політичного життя держави. Повноваження інсти
туцій громадянського суспільства в поліпшенні якості життя
повинні зачіпати не тільки сферу політики, а й обов'язково
сферу державного управління національною безпекою. Як
при демократичній, так і при недемократичній державній
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владі, політика безпеки і оборони історично складалася як
прерогатива провладних політичних еліт, промисловців і
бізнесменів, які отримували власну вигоду, впливаючи на
політиків, державних службовців та керівників системи дер
жавної безпеки або тісно взаємодіючи з ними.
Зокрема, природа таких еліт різноманітна, а еліти пред
ставлені в різних сферах сектора безпеки і оборони —
військовій, міліцейській, розвідувальній та безпосередньо,
або через цивільних довірених осіб керують країною, а саме:
— еліта сектора безпеки і оборони тісно пов'язана з
промисловими та економічними інтересами, що дозво
ляє їй формувати політичний курс держави в своїх влас
них, а недержавних інтересах;
— цивільні провладні політики покладаються на елі
ту сектора безпеки і оборони, щоб зберегти свою владу;
— залучаються спеціальні підрозділи підпорядкова
них силових структур до внутрішньої політичної бо
ротьби, в т.ч. для здійснення впливу на хід і результати
виборів (референдумів);
— загрожувати втягування країни у воєнні конфлі
кти внаслідок безконтрольного продажу зброї, викори
стання військовотранспортної авіації у "гарячих точ
ках", зловживань серед миротворців;
— еліта сектора безпеки і оборони має можливість
напряму захопити владу за допомогою антиконститу
ційного військового перевороту.
Ці принципи сьогодні можна побачити в діях слабких,
конфліктних, недемократичних державах, де вже сфор
мувалися неформальні угруповання "владних людей", олі
гархів, які, у свою чергу, замінюють звичайні органи дер
жавної влади. На противагу цьому, цивільні особи мають
право висловити свою думку з приводу їх безпеки, сусп
ільства та держави, будучи їх громадянами.
Сьогодні громадяни є не тільки лише виборцями під
час виборів, а вони також платники податків, користу
вачі громадських послуг, резиденти певних територіаль
них громад, суспільних верств, етнічних груп, члени ре
лігійних громад та інших приватних груп, кожна з яких
має право бути почутою.
У деяких країнах і регіонах повноваження місцевих і
національних установ є недостатніми, щоб впевнено керу
вати процесами реформування сектора безпеки і оборони.
Безліч програм із реформування сектора безпеки і оборо
ни все ще має тенденцію фокусуватися тільки на реформу
ванні самих державних установ, в той же час ігнорувати
залучення громадянського суспільства до цього процесу.
Водночас, громадянське суспільство стимулює демок
ратичний процес, даючи можливість політикам зрозуміти
всі верстви громадськості, чиї погляди могли би ігнорува
тися. Необхідні консультації і залучення кінцевих корис
тувачів суспільних послуг у забезпечення раціонального і
ефективного розміщення суспільних ресурсів. Більш того,
незалежні громадські організації не можуть бути запля
мовані участю в діяльності політичних партій. Довіру до
них з боку народу визначається незалежністю від уряду.
Досвід деяких великих організацій громадянського сусп
ільства, що спеціалізуються у вирішенні окремих питань
на національній та міжнародній аренах, також викликає
повагу у спільноти. Такі організації, як "Міжнародна ам
ністія" (Amnesty International) або організація "Спостере
ження за правами людини" (HumanRights Watch), мають
хорошу репутацію на міжнародній арені, що дозволяє їм
розмовляти на більш ніж рівних правах з урядами та міжна
родними організаціями. Цей досвід є цінним ресурсом у
процесі визначення курсу політики держави, оскільки він
надає доступ особам, політикам і законодавцям до досто
вірної, незалежної інформації [1]. Ці положення, що оці
нюють роль і місце організацій громадянського суспіль
ства у політиці безпеки, відзначені в Декларації про право
і обов'язки окремих осіб, груп і органів суспільства заохо
чувати і захищати загальновизнані права людини та ос
новні свободи.
Організації громадянського суспільства і Деклара
ція про право та обов'язок окремих осіб, груп і органів

www.economy.in.ua

суспільства заохочувати і захищати загальновизнані
права людини та основні свободи (1998). Декларація
визнає право як окремих осіб, так і організації грома
дянського суспільства у просуванні та проведенні кам
паній з питань прав людини. Держави повинні вжити
законодавчі, адміністративні та інші кроки для ефектив
ного гарантування цих прав (стаття 2).
Серед таких прав відзначені наступні:
— право формувати неурядові організації, асоціації
або групи для просування і захисту прав людини як на
національному, так і на міжнародному рівнях, вступати
до них та брати участь у їх діяльності (стаття 5);
— право організацій громадянського суспільства
брати участь в управлінні і керівництві громадськими
справами, а також надавати на розгляд урядовим орга
нам, агентствам і організаціям у громадських справах
критичні зауваження і пропозиції, націлені на покра
щення їх функціонування; привертати увагу до будь
якого аспекту їхньої роботи, який може бути перешко
дою для просування, захисту та реалізації прав людини
та фундаментальних свобод (стаття 8);
— право подавати скарги щодо політики і дій ок
ремих офіційних осіб і урядових органів при пору
шенні ними прав людини і фундаментальних свобод
(стаття9);
— право подавати петиції компетентним внутрішнім
судовим, адміністративним і законодавчим органам або
іншим компетентним органам, наявними в системі дер
жави (стаття 9 (3) (а));
— право брати участь у мирних акціях проти порушен
ня прав людини та фундаментальних свобод (стаття 12).
Декларація визнає важливість ролі недержавних
організацій в навчанні, інструктуванні і дослідженні
прав людини (стаття 16) [2].
Також у країнах зі сталою демократією інституції
громадянського суспільства в регламентованому зако
нодавством форматі реалізують функції контролю за
діяльністю сектора безпеки і оборони в напрямах:
— правовому (підготовка законодавчих актів, між
народних договорів та угод у контексті їх впливу на ре
алізацію національних інтересів);
— політичному (відповідність діяльності посадовців
цілям, принципам та механізмам державної політики
забезпечення національної безпеки);
— управлінському (відповідність організації й режи
му функціонування складових сектора безпеки націо
нальному законодавству);
— фінансовому (бюджетні витрати, розподіл коштів,
поточні та додаткові витрати) [3].
З огляду на вищесказане, зупинимося на вкладах,
які, на нашу думку, можуть внести громадянське сусп
ільство в реформування державного управління секто
ром безпеки і оборони, а саме:
— сприяти відкритому діалогу і публічним обгово
ренням (громадські слухання, форуми, "круглі столи",
конференції, збори, зустрічі з громадськістю) по питан
ням державної політики національної безпеки;
— навчати суб'єктів, які визначають курс держав
ної політики у сфері національної безпеки;
— консультувати та навчати громадян у сферах, які
зачіпають їх інтереси;
— наділити повноваженнями групи громадян і окре
мих осіб, забезпечив їх навчання і підвищення рівня інфор
мованості по особливим питанням сектора безпеки;
— представляти інтереси громадян при формуванні
оборонного бюджету;
— контролювати поправки до оборонного бюдже
ту на стадії обговорення;
— вимагати офіційних відповідей на перевірки та
розслідування державної фінансової інспекції;
— контроль над таємними статтями оборонного
бюджету;
— контролювати виконання реформ у сфері держав
ного управління та сектора безпеки і оборони;
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— контролювати виконання воєннополітичних і
воєнностратегічних державноуправлінських рішень;
— забезпечувати прозорість і відповідальність си
лового сегмента держави;
— здійснювати громадський контроль за владою та
її боротьбою із корупцією;
— сформувати загальний фонд передового досвіду,
інформації та перспектив;
— виносити питання щодо реформування сектора
безпеки і оборони;
— підтримувати відповідальних керівників силових
структур держави;
— створювати демократичні платформи, які можуть
впливати на політику у сфері національної безпеки;
— активно вести інформаційну політику у сфері на
ціональної безпеки.
Варто зазначити, що діючи таким чином, інституції
громадянського суспільства нейтралізують патер
налістські очікування громадян, підтримують та відтво
рюють демократичну політичну культуру, а також
відіграють помітну роль у забезпеченні національної
безпеки і впровадженні суспільної стабільності. На
томість відмова від комунікації із громадянським сусп
ільством і його відсторонення від формування політики
національної безпеки перетворює громадський сектор
на альтернативу та конкурента владного сектора як у
безпековій, так і у соціальній і політичній сферах, нега
тивно впливає на рівень підтримки владних інститутів із
боку населення, підриває легітимність публічних дер
жавноуправлінських рішень та знижує готовність на
селення до їх виконання.
Для делегування інститутам громадянського суспіль
ства окремих повноважень щодо реалізації заходів держа
ної політики у сфері національної безпеки пропонується:
— запровадити єдину Національну науково обгрун
товану методику визначення пріоритетів державної
фінансової підтримки інститутів громадянського сус
пільства з огляду на пріоритетні завдання державної
політики у сфері національної безпеки;
— розширити сферу застосування конкурсних про
цедур фінансової підтримки інститутів громадянсько
го суспільства за рахунок бюджетних коштів;
— передбачити при розробці Державних цільових
програм реформування та розвитку сектора безпеки і
оборони залучення інститутів громадянського суспіль
ства до реалізації цих заходів;
— розробити єдиний порядок конкурсного відбору
головних виконавців науководослідних програм та дос
ліджень у сфері безпеки і оборони;
— передбачити обов'язкове програмноцільове пла
нування видатків для державної фінансової підтримки
інститутів громадянського суспільства при складанні
проектів державного бюджету;
— забезпечити державний моніторинг та оцінку
проектів і заходів, здійснюваних інститутами грома
дянського суспільства за рахунок бюджетних коштів;
— створити Національний фонд розвитку грома
дянського суспільства для надання їм фінансової
підтримки;
— забезпечити рівні можливості для інститутів гро
мадянського суспільства та державних установ щодо
забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців
та членів їх сімей за рахунок бюджетних коштів;
— запровадити податкові стимули для інститутів
громадянського суспільства та юридичних і фізичних
осіб як донорів інститутів громадянського суспільства;
— розширити доступ інститутів громадянського сус
пільства до участі у державних закупівлях;
— забезпечити надання населенню правових кон
сультацій з питань створення та діяльності інститутів
громадянського суспільства;
— запровадити на рівні середньої та вищої школи
навчальні курси "Основи громадянського суспільства" і
"Основи національної безпеки";
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— здійснювати комплексні заходи правової просвіти
громадян щодо воєннополітичної, воєнностратегічної
обстановки та обороноздатності держави;
— відкрити доступ інститутів громадянського сус
пільства до наукових заходів у сфері національної без
пеки (захисти на здобуття наукових ступенів кандида
та та доктора наук);
— здійснювати інформаційнопросвітницькі заходи
щодо механізмів участі громадськості у формуванні та
реалізації політики національної безпеки з метою сис
тематичного інформування громадськості про діяль
ність сектора безпеки і оборони, а також проблеми, що
виникають у цій сфері та шляхи їх розв'язання;
— здійснювати заходи щодо популяризації серед на
селення участі у діяльності інститутів громадянського
суспільства.
ВИСНОВКИ
У цілому, активно діючі інституції громадянського
суспільства можуть бути корисними не тільки в самому
процесі реформування державного управління, а також
здійснювати навчання і підготовку наступного поколі
ння громадянського суспільства, яке може ефективно
контролювати діяльність органів державної влади у
сфері безпеки і оборони. Також залучаючи альтерна
тивні джерела інформації, проводячи незалежний аналіз
та маючи особливі знання і досвід деяких суб'єктів гро
мадянського суспільства, вони можуть бути джерелом
інформації для уряду і чиновників сектора безпеки і обо
рони при формуванні політики національної безпеки і
оборонного бюджету. Представляючи більш широкий
набір суспільних перспектив в області політики безпе
ки, громадянське суспільство також розширює легі
тимність державної політики у сфері національної без
пеки.
На жаль, існуючий стан інститутів громадянського
суспільства в Україні не повною мірою відповідає зав
данням дієвого демократичного контролю за процесом
формування національної безпеки. Так, за період неза
лежності України представлені у Верховній Раді пол
ітичні партії орієнтовані виключно на інтереси фінан
совопромислових угрупувань та олігархії, й фактично
не мають усталеної системи державницьких поглядів на
політику безпеки і оборони.
Таким чином, зареєстровані в Україні громадські
організації не мають суттєвого впливу на процес фор
мування державної політики національної безпеки, а їх
практична діяльність досить часто слугує різноманітним
політичним та бізнесовим проектам.
Перспективою подальших розвідок даної проблема
тики є, на наш погляд, наукові дослідження механізмів
здійснення демократичного контролю за діяльністю
органів державної влади у сфері безпеки і оборони.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО\ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Актуальність дослідження. Протягом останніх двох
десятиріч українське суспільство переживає радикальні
зміни, пов'язані з пошуком оптимального шляху утверд
ження державності з урахуванням нормативів і стандартів
цивілізованого демократичного суспільства. Непростий
шлях переходу від тоталітаризму до демократії відріз
няється нелінійним (циклічним), нерозмірним (коли мала
причина може викликати непомірно великі наслідки),
складним та надзвичайно динамічним характером суспіль
них змін, нерідко перетворюючих суспільну ситуацію на
непередбачувану. У цих умовах налагодження сталого пол
ітичного діалогу між суспільством та владою на засадах
соціального партнерства виступає одним з найпотужніших
ресурсів затвердження демократичних принципів украї
нської державності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Світовий досвід свідчить про те, що демократичні
інституції зміцнюються у співпраці держави та грома
дянського суспільства. Переосмислення сутності відносин
між владою і суспільством у сучасних реаліях, з одного
боку, пов'язано з якісними змінами суб'єктоб'єктного
формату цих відносин та потребою у розвитку механізмів
зворотної взаємодії, а з іншого — зумовлено проблемою
зміцнення громадянського суспільства та його інституцій.
Різні аспекти цих проблем досліджують у своїх працях
зарубіжні вчені, зокрема А. Токвіль, М. Вебер, Г. Алмонд,
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Ф. Гаєк, К.О. Апель, Р. Патнем, Р. Інглхардт, Ю. Габер
мас та ін. Серед українських авторів дослідженням цих
питань займаються такі науковці: М. Долішній, В. Горба
тенко, М. Головатий, В. Князєв, А. Колодій, І. Кресіна,
В. Мартиненко, М. Михальченко, В. Ребкало, Ф. Рудич,
С. Рябов, С. Телешун, В. Тертичка та ін.
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Проведення демократичних реформ по своїй суті оз
начає вміння так організувати суспільство, щоб воно прий
няло нові суспільні цінності, та примусити політичні інсти
туції працювати у відповідності до них. Недосконалість
системи зворотних зв'язків на рівні відносин влади та сус
пільства, що експерти називають серед причин низької
ефективності державного управління, а політики наріка
ють на слабкій суспільній підтримці реформаційних пере
творень, думаємо, переважно характеризує формальне
(інструментальне) ставлення влади до здійснення практич
них кроків щодо підтримки проявів громадянської ініціа
тиви. Звідси — зневіреність громадян у власній спромож
ності впливати на процеси прийняття управлінських
рішень. Водночас проблеми просування суспільнодержав
них реформ почасти пов'язані з кризою суспільної свідо
мості, що також виступає причиною та джерелом інститу
ційних зрушень у функціонуванні держави та житті сусп
ільства загалом. Іншими словами, розбіжність емпіричної
реальності та ідеального типу суспільновладних відносин
по суті має більш глибокі коріння та пов'язана зі зміною
системоутворюючого чинника життєдіяльності суспіль
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ства, його переходу від зовнішнього — соціальноматері
ального контексту в контекст психосоціальний. Отже, ме
тою статті визначаємо аналіз закономірностей та особли
востей перебігу соціальнополітичної трансформації в Ук
раїні, що поєдналися з низкою глибоких системних криз,
спираючись на розуміння категорії психосоціального як
системоутворюючого чинника нових соціальних реалій і
державного управління.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Трансформаційні перетворення мають своїм на
слідком ускладнення / спрощення соціального простору,
що підсилюють / послаблюють соціальну інтеграцію / дез
інтеграцію. Якщо спрощена соціальна структура модерно
го суспільства забезпечувала його стабільний розвиток
головним чином завдяки посиленню інволюційних тен
денцій (спрощення, згортання соціальної структури), то
сталий розвиток постмодерного суспільства забезпечува
тиме еволюційна тенденція, внаслідок якої дедалі усклад
нюватиметься його соціальна структура. Процеси ж інтег
рації та дезінтеграції при цьому відбуваються постійно [1].
Соціальна інтеграція пов'язана з функціонуванням ре
жиму сталого розвитку суспільства, гармонізацією взаємин
між його різними групами, визначенням та органічним фун
кціонуванням нормативних і соціокультурних регулятивів.
Одним з емпіричних критеріїв визначення такого стану є
сталість соцієтальних характеристик. Навпаки, процес соц
іальної дезінтеграції, притаманної динамічному стану сус
пільства, супроводжується розпадом суспільного цілого на
окремі частини, аномією, кризою спільних соціальних цінно
стей та інтересів, руйнацією регулятивів соціального само
контролю. При цьому емпіричний аналіз соцієтальних ха
рактеристик засвідчує, що вони перебувають у стані флук
туації [2]. Соцієтальні характеристики (і їх кількісні показ
ники) становитимуть квінтесенцію методологічного підхо
ду до аналізу трансформаційних процесів, що їх нині пере
живає українське суспільство і держава [4].
Вочевидь, що історичні зміни зазнає людська іден
тичність, яка є ключовим елементом суб'єктивної реаль
ності і перебуває в діалектичному взаємозв'язку з сус
пільством і його інституціями. На зміну єдності соціаль
номатеріального світу епохи модерну приходить єдність
постмодерного психосоціального світу з його свідомими і
несвідомими (символічними) формами існування. Обидва
модуси ідентичності (соціальна і соцієтальний) супровод
жують будьяку суспільноісторичну епоху, проте домі
нування соціального чи соцієтального модусу ідентичності
зумовлює характер тієї чи суспільноісторичної епохи.
У ширшому суспільноісторичному контексті слід
відзначити, що соціальний (соціальноматеріальний) та
психосоціальний (соцієтальний) чинники немовби у фокусі
збирають та відображають усі складності й перипетії сус
пільноісторичного процесу й зокрема перипетії суспіль
нотрансформаційного процесу. Тому успіх нинішніх сус
пільних реформ перебуває у контексті відносин, що скла
даються між матеріальним та ідеальним, зовнішнім та
внутрішнім, соціальним та психічним у людській природі.
Конфлікти ж, які супроводжують суспільні перетворення
та реалізацію державнополітичних рішень, зосереджені
переважно у психосоціальній культурі людини, політико
управлінської еліти та суспільства загалом. Володіння
інструментарієм визначення соцієтальних характеристик
суспільства стає надзвичайно важливим для управлінців
(політиків) в умовах розгортання трансформаційних про
цесів, пересичених так званими "нелінійними" флуктуаці
ями або змінами тенденцій розвитку соціальних процесів.
Моніторинг соцієтальних змін українського суспіль
ства, який представляє експериментальну методологію і
техніку соціологічного аналізу та прогнозування (Е. Афо
нін, Л. Бурлачук, О. Донченко), є спробою заглибитися до
"самих основ суспільного існування — людини". Отримані
за допомогою кількісного та якісного компонентів моні
торингу дані (1992—2012), поперше, відображають про
цеси суспільних змін на їх глибинному психосоціально
му рівні, що показує закономірний характер таких змін.
Подруге, вони дозволили виявити хвилеподібну (цикліч
ну) кон'юнктуру змін соцієтального чинника і домінуючих
у суспільстві тенденцій. Дана "соцієтальна кон'юнктура"
суспільного розвитку, за спостереженнями, об'єктивно
сприяє або протистоїть державним перетворенням та, по
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третє, підтверджує циклічну природу суспільної кризи, що
обгрунтовано виявляє два кризових цикли.
Перший кризовий цикл складають два напівперіоди,
пов'язані з діяльністю Леоніда Кучми:
1й напівперіод — ліберальнодемократичного рефор
маторства в першу президентську каденцію (1994—1998);
2й напівперіод — авторитарний, протилежний за ха
рактером, у другу президентську каденцію (1999—2004).
Першою соцієтальної тенденцією, яка домінувала в ук
раїнському суспільстві у 1994—1998 рр., була ліберальна
тенденція, яка надихала політиків на реформування цент
ральних органів державної влади та державновладних
відносин. Власне, ця ж тенденція викликала перше істотне
загострення системної суспільної кризи в Україні, що зак
ріпився в її новітній історії як конституційна криза 1995—
1996 рр. Вичерпавши її протиріччя шляхом розподілу ко
лись єдиної центральної державної влади на законодав
чу, виконавчу і судову і закріпивши 28 червня 1996 ці ре
форматорські досягнення в Конституції Україні, держав
новладна еліта в наступному (1999—2003) періоді, якому
була властива авторитарна тенденція, здійснила своєрід
ну апробацію на життєздатність політичних нововведень.
Після суверенізації пострадянського простору та по
чатку процесів демократизації в нових незалежних дер
жавах, республіках колишнього СРСР, проявилася так зва
на конституційна криза — стара форма політичного прав
ління, яку обстоювали прибічники колишньої КПРС і яка
вже не відповідала новим демократичним формам держав
ності, які прийшли їй на зміну й провідниками яких, влас
не, виступили демократичні політичні сили.
Припускаємо, що саме подібний політичний конфлікт
відобразив Алексіс де Токвіль, описуючи у своїй праці
"Про демократію в Америці" (1835) процеси демократи
зації в США доби першої американської Конституції 1787
р. По суті він ототожнював ту кризу (подібну до нашої кон
ституційної кризи) з кризою зловживання політичною сво
бодою з боку суспільнополітичних об'єднань (а в наш час
— з боку політичних партій, наслідувачів КПРС та право
радикальних політичних партій). І в Росії кінця 1993 р., і в
Україні періоду 1995—1996 рр. парламенти стали оплотом
комуністичних політичних партій, тоді як президенти цих
країн виражали політичні інтереси новонароджених де
мократичних політичних партій.
Шляхи розв'язання посталої конституційної кризи і в
Росії, і в Україні згуртовувало одне — конституційнопра
вова сторона проблеми, що знайшла своє розв'язання в
імплементації конституційного "принципу розподілу
влад", вперше застосованого в практиці Першої амери
канської конституції 1787 р. Водночас, способи розв'язан
ня конституційного протиріччя в Росії і в Україні різнила
відроджувана соціокультурна специфіка цих країн. Зок
рема, якщо в Росії цей спосіб був насильницьким (розстріл
парламенту 4 жовтня 1993 р.), то в Україні — це був мир
ний політичний компроміс, який не дійшов до застосуван
ня військової сили (можна припустити, що такий сценарій
перебігу подій міг мати місце). Треба віддати належне в тій
ситуації президенту України Л. Кучмі, який утримався від
застосування військової сили по відношенню до Українсь
кого парламенту як напередодні підписання у Маріїнсь
кому палаці в Києві 8 червня 1995 р. Договору "Про дер
жавну владу і місцеве самоврядування", так і вночі 28 чер
вня 1996 р., коли Верховна Рада України прийняла Кон
ституцію України. Таким чином, перша конституційна кри
за (1995—1996) вичерпала себе в мирний спосіб — прий
няттям Конституції 1996 року [9].
Другий кризовий цикл складають два напівперіоди, по
в'язані з діяльністю Президента України Віктора Ющенка
та Президента України Віктора Януковича.
1й напівперіод другого кризового циклу започатку
вала нова ліберальнодемократична хвиля розвитку, що її
зафіксував моніторинг соцієтальних змін у квітні 2004 р.
Цей період розвитку українського суспільного проекту ре
форм певною мірою повторює реформаторський період
України 1994—1998 рр. і водночас набуває якісно інших —
людських ознак. На цей час у суспільстві вже визріло
"ядро" (34%) громадян із сформованою ідентичністю і,
відповідно, спроможністю артикулювати й обстоювати
свої різні соціальні інтереси. При цьому якісний (соціаль
нопсихологічний) склад цього "ядра", власне, й став
підгрунтям подальших подій — "помаранчевої революції".
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Нова психосоціальна культура українського сус
пільства, яка постала і закріпила себе в політичній куль
турі "помаранчевої революції" мала б перетворитися на
джерело (і водночас на запобіжник незворотності) подаль
ших суспільних реформ.
Утім, прийняття під впливом подій 2004 р. конституц
ійних змін в українському парламенті внесло в Конститу
цію розбалансованість у відносинах між гілками влади.
Ініціатори політичної реформи прагнули збільшити повно
важення парламенту та уряду за рахунок обмеження по
вноважень президента (на зразок моделі "парламентської"
республіки). Внаслідок гострої політичної боротьби пер
шочерговий задум реформи не було втілено у життя (після
проведення конституційної реформи країна отримала "на
півпрезидентську" модель), владний дуалізм надзвичайно
пагубно позначився на здійсненні державотворчих пере
творень, знизився рівень керованості політичними, еконо
мічними і соціальними процесами в державі.
"Помаранчева" команда не спромоглася дати адекват
ну відповідь викликам часу, що потребував здійснення дру
гого етапу реформ, пов'язаного з демократизацією регіо
нальної влади та місцевого самоврядування. Нереалізовані
очікування широких прошарків суспільства далися взна
ки і виявилися своєрідною "соціальною травмою" (за виз
наченням соціолога П. Штомки) або "посттравматичним
синдромом" (за визначенням психолога Л. Бурлачука).
Більш адекватним віддзеркаленням набутого українським
суспільством синдрому, вважаємо, є "психоневроз відкла
деної дії" (за визначенням Б.Зейгарник). Адже саме не
здійснені владою демократичні реформи спричинили хво
робливий суспільний стан.
На жаль, на тлі загального збільшення "суспільного
ядра" (з 34% до 45%) відбулися його якісні зміни на ко
ристь відтворення старих стереотипів. І найтривожнішим
відтепер стало те, що суттєве збільшення кількості соціаль
но активних особистостей (основи громадянського сус
пільства) відбувається водночас із укріпленням психолог
ічних механізмів зовнішнього (а не як раніше — внутріш
нього) соціального контролю.
Отже, від 2006 р. в Україні склалися реальні (соці
альнопсихологічні) передумови для становлення автори
тарного режиму, які, власне, й характеризують 2й на
півперіод другого кризового циклу. 30 вересня 2010 р. Кон
ституційний суд України оголосив рішення про неконсти
туційність Конституції в редакції змін, внесених 8 грудня
2004 р., та відновив положення Конституції України в ре
дакції від 28 червня 1996 р. Згодом Парламент прийняв
новий Закон про Кабінет Міністрів України, а також зміни
до Регламенту Верховної Ради та інших законів, що були
спрямовані на приведення правової основи у відповідність
до положень Конституції 1996 р. Логікою посилення ав
торитарної влади в Україні характеризувалися й "місцеві
вибори 2010".
За висновками експертів Європейської комісії низка
проведених в Україні конституційних змін надала більш
широких повноважень Президентові та послабила парла
ментський контроль за виконавчою владою. Венеціанська
Комісія встановила, що Конституція 1996 року не забез
печує достатнього контролю та балансу влади та підштов
хує українську владу до початку всеохоплюючого проце
су конституційної реформи. Відмічено погіршення ситу
ації у сфері прав людини, основних свобод та верховен
ства права, зниження рівня поваги до фундаментальних
свобод, зокрема, до свободи засобів масової інформації,
свободи зібрань та демократичних стандартів. Міжнародні
спостерігачі піддали критиці процедуру проведення місце
вих виборів у жовтні 2010 р. як таку, що робить крок назад
у порівнянні з виборами 2005 р. [6]. З огляду на дійсні при
чини вищеописаної кризи та в ситуації, що нині утворила
ся в Україні, президентські, парламентські чи місцеві ви
бори відбуваються не в площині відновлення довіри насе
лення до влади (легітимації влади).
Нині конкурують як однаково можливі два різновиди
подальшого посилення авторитарної константи в Україні:
— персоніфікований, пов'язаний з утвердженням ха
ризматичної особистості;
— системний, пов'язаний з поверненням командноад
міністративних засад у державному управлінні.
Подібне посилення авторитарної константи — один із
можливих сценаріїв — можна пояснити як шанс розірва
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ти ланцюг "зачарованого (екклесіастового) кола", коли
влада (її суб'єкти й інституції) виявиться здатною прий
няти непопулярні для олігархів рішення щодо перерозпо
ділу результатів суспільного виробництва (ВВП) на ко
ристь середнього класу. Однак сам характер схвалюваних
рішень виходить за рамки норм демократії, причому в най
ширшому сенсі цього слова, оскільки так чи інакше зачі
пає інтереси всіх громадян, але найбільше — олігархів.
Інститут соціології НАН України вивчав ставлення (зго
да/незгода) респондентів до такої тези: "Декілька сильних
керівників можуть зробити для нашої країни більше, ніж
усі закони та дискусії". Аналіз даних щодо ставлення до
цієї думки підтверджує, що в період лібералізації (1994—
1998) рівень її позитивного сприйняття був істотно ниж
чим (40,5—49,3%), аніж у періоди авторитаризму, коли він
складав 58,7—65,7% і навпаки [8, с. 505]. З огляду на озна
чений сценарій можна пояснити, чому громадяни вислов
люються за підтримку авторитаризму — тільки і здатного
вивести ситуацію на рейки справедливості.
Традиційне питання "як держава може краще робити
те, що вона повинна робити?", по суті, спрямоване на про
блему ефективності державного управління. З одного
боку, це питання має своє розв'язання у площині регулю
вання державних/суспільних та індивідуальних/групових
(економічних, політичних) інтересів, тобто його розв'язан
ня напряму пов'язано з питаннями політичної доцільності,
реалізації принципів прав і свобод, функціонування сис
теми контролю та відповідальності. У залежності від того,
як вишиковуються ці елементи всередині системи "держа
васуспільстволюдина", вона набуває автократичних або
демократичних контурів. А відповіддю щодо поставлено
го запитання стають структурні (інституційні) перетворен
ня у напрямах:
а) розвитку діалогу між владою та суспільством, роз
ширення меж громадянського суспільства та, відповідно,
посилення сфери громадянського контролю на шляху де
мократичного реформування суспільства (демократична
еволюція);
б) зміцнення державного управління (вертикалі вла
ди) та посилення державного контролю, шляхом обмежен
ня громадянських прав і свобод, та, відповідно, реставрації
командноадміністративної системи, у випадку автокра
тичної спрямованості (авторитарна інверсія);
в) амбівертності (комбінації) демократичного просу
вання та авторитарного відкочування, що характеризує
кризовий стан процесу суспільнополітичних перетворень.
З іншої сторони, в умовах трансформаційних змін най
більшою цінністю суспільства стає людина — суб'єкт де
мократичних перетворень. Тож практична орієнтація на
людину тільки й забезпечуватиме вирішення ключових
проблем українського суспільства і держави, та, в свою
чергу, визначатимуть легітимність та авторитет (отже й
політичний рейтинг) політичної влади. І навпаки, за умов
проведення суспільнополітичних та економічних реформ
під кутом зору власної політичної вигоди та доцільності
політичного моменту, в інтересах окремих організованих
соціальних (політичних/економічних) груп.
Основною проблемою сучасних трансформаційних
процесів, що перешкоджають встановленню діалогу між
владою і суспільством на умовах соціального партнерства,
є проблема зловживання політичними свободами. На тлі
нереалізованого діалогу двох відносно незалежних субси
стем — держави і суспільства ця проблема стає причиною
їх "квазізамикання" (розриву, відчуження) та зсуву век
торів динамічної сфери інтересів, що визначають харак
тер та напрямок суспільнополітичних перетворень. Дом
інування приватних / групових (бізнес) інтересів у держав
ноуправлінській практиці, зловживання політичними та
економічними свободами, як наслідок, нівелює значущість
державносуспільних цілей у сфері громадських інтересів.
"Контрольвідповідальність", який забезпечується механ
ізмами транспарентності (відкритості та прозорості) вла
ди, з нормативноправової демократичної інституції пе
ретворився у "контрольволодарювання" — перерозподіл
статків та ресурсів, сфер впливу та контролю на користь
окремих соціальних (бізнес) груп (кланів) та їх представ
ників.
Нерозв'язаною залишається проблема зловживання
економічною свободою: найбільше "кричить", заявляючи
про себе, проблема забезпечення балансу інтересів груп
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населення. Нинішній дисбаланс цих інтересів у бік олі
гархів (власників близько сотні великих підприємств) ро
бить "нерентабельними" зусилля решти суб'єктів господа
рювання і бюджетних працівників. Економічні реформи
розповсюджувалися не на усі сфери: умови ведення бізне
су та інвестиційний клімат потерпають від негативного
впливу низки перешкод та негативних факторів, таких як
корупція, непрозорі податки (особливо податок на дода
ну вартість) і митні процедури, а також від відсутності не
залежної судової системи та правового середовища, що
заслуговує на довіру [6]. Власне, це стало генератором
нинішньої економічної кризи, зміст якої складають "старі
моделі" бюджетної, податкової, митної, структурної й
інших систем держави, її внутрішньої та зовнішньої еко
номічної політики, які вже вичерпали свій ресурс. Свого
часу правильна діагностика кризи "великої депресії" 1930
х рр. в США дозволила американському президентові
Франкліну Рузвельту вжити ефективних заходів щодо по
долання кризової ситуації. Ці рішення ключовим чином
полягали в перерозподілі суспільного продукту убік "об
ділених суб'єктів господарювання".
Відзначимо також тенденції повернення до міфологі
зму та державної міфотворчості, особливо у контексті
проголошених реформ (міфи) та їх реальних утілень. Та
кож очевидними є квазікласові форми опозиційного про
тистояння, що формуються, квазіантагонізм між представ
никами малого і середнього бізнесу (опозиційне ядро) та
представниками великого бізнесу (олігархи) і держави, що
захищає їхні інтереси. Суспільна недовіра, розчарованість
і психологічна стомленість від політиканства перетвори
лася на дистанціювання громадян, їх капсулювання у
мікросередовищі сімейнородинних, дружніх відносин, які
містять достатньо високий рівень довіри, соціальнопси
хологічної та моральної підтримки. З одного боку, це дає
змогу підтримувати стабільність суспільства, а з іншого —
стає перешкодою для розвитку інституцій суспільства та
влади. Це підтверджується й даними українського соціо
логічного моніторингу "Україні — 20: моніторинг соціаль
них змін" (2011) [7]. На двадцяту річницю незалежності ук
раїнської держави спостерігаємо зниження значимості
таких цінностей, як: сприятливий моральнопсихологічний
клімат у суспільстві (з 4.49 до 4.16 балів за 5бальною шка
лою), національнокультурне відродження (з 3.85 до 3.57
балів), державна незалежність країни (з 3.83 до 3.63 балів),
можливість критики і контролю рішень владних структур
(з 3.54 до 3.33 балів), серед найменш значущих для ук
раїнців цінностей (менше 3 балів) — участь у діяльності
політичних партій та громадських організацій (2.46 бала)
тощо. Поменшилося у громадян сподівань на краще: у 1994
році сподівалися на поступову зміну на краще 52%, у 2011
— 39%; очікували погіршання 20% у 1994 році і 28% у 2011;
зросла й кількість тих, хто намагається не думати про зав
трашній день — з 18% до 23%. Ціннісні пріоритети ук
раїнців у 2011 році — майже ті ж, що й у 1991му — міцне
здоров'я (4.85 бала), міцна сім'я (4.82 бала), благополуччя
дітей (4.73 бала), матеріальний добробут (4.72 бала).
По суті, державноуправлінська діяльність відбуваєть
ся на тлі амбівалентності (подвійного стану), наслідком
чого є ситуаційний характер поведінки, висока інформац
ійна залежність людей (54,75% — за даними моніторингу
соцієтальних змін), до якої додаються також психопато
логічні неврози та моральна втомленість від результатів
дії влади.
Викликає занепокоєння зловживання й маніпуляція
ціннісною неоднорідністю суспільства, коли усвідомлен
ня соціокультурних розбіжностей між регіонами і спільно
тами нашої країни стає джерелом різноманітних спеку
ляцій: від фактичного невизнання конфліктогенних ри
зиків до соціальної поляризації, зокрема поділу країни на
"своїх" і "чужих", "хороших" і "поганих", розмежування
Східної та Західної частин України, мімікрію її образів —
національної, архаїчносовєтської або кримінальнодо
нецької. Промови щодо "розколу" українського суспіль
ства, "цивілізаційні розломи", "конфлікт ідентичностей"
тощо провокує до прорахування моделей розпаду держа
ви тощо [3]. Поки що дискурс "розколу" має гіпотетичний
конфліктогенний характер. Але такі загрози, на думку екс
пертів, цілком можуть стати реальністю в разі посилення
політичних маніпуляцій навколо дискурсу "розколу", який
є потужним ресурсом в електоральній боротьбі під час ви
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борчих перегонів і дуже технологічним і ефективним ман
іпулятивним засобом групової мобілізації [5, с. 242—243].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Приведення державного управління Україні у
відповідність із принципами і практиками демократично
го врядування нерозривно пов'язані зі здатністю налаго
дити сталий політичний діалог і взаємодію на рівні "люди
на — органи державної влади" і "людина — система публ
ічного управління (державне та місцеве самоврядування)".
Поки що публічний діалог між владою та суспільством пе
реважно залишається нереалізованим ресурсом розбудо
ви української державності, що нині супроводжується ра
дикальними перетвореннями майже у всіх сферах людсь
кої життєдіяльності — національній та міжнародній, пол
ітичній та економічній, соціальній та духовній. Сплетіння
всіх цих складових надзвичайно велика, а головне — воно
змінює свою системоутворюючу основу, переводячи її з
зовнішнього — соціальноматеріального контексту в кон
текст психосоціальний. Іншими словами, політику та дер
жавному діячу сьогодні важливо розуміти, що успіх у
справі політичної мобілізації складає не стільки волода
рювання на підставі ресурсу соціальноматеріального —
державнопосадового статусу, престижу, авторитету чи то
наявних матеріальних та фінансових переваг, скільки спи
раючись на інтелектуальний та духовний потенціал широ
кого спектра суб'єктів державної політики та різноманіт
них практик господарювання.
Для державного управління залишається наріжним
завдання налагодження зворотних зв'язків між державним
і недержавними секторами. Більшою мірою це послідовна
та кропітка співпраця рівноправних партнерів, здатних у
потрібний час уважно дослухатись до думки співрозмов
ника щодо вирішення гострих суспільнозначущих про
блем. Владі це дозволить своєчасно реагувати на тенденції
розвитку суспільних процесів, а отже — коригувати уп
равлінські рішення. Громадянам, проявляючи свою грома
дянську ініціативу, — переконатися у значущості власної
участі, впливати на процеси прийняття управлінських
рішень. Тож розвиток інституційних засад соціального
партнерства у політичній публічній сфері та комунікатив
них практиках становить важливий крок на шляху розбу
дови української державності, а аналіз цього процесу —
напрямок подальших наукових досліджень, визначаємо
метою цієї статті.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
STATE REGULATION MECHANISM OF THE REGIONAL LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT

У статті охарактеризовано діючий на даний момент в Україні механізм державного регулювання розвит@
ку трудового потенціалу регіону: визначено систему органів державної влади, що складають цей механізм та
їхні повноваження; складено матрицю нормативно@правової бази державного регулювання розвитку трудо@
вого потенціалу регіону. Визначено недоліки та основні напрями удосконалення цього механізму.
In the article the state regulation mechanism of the regional labor potential development in Ukraine is characterized:
the system of the state authorities that formed this mechanism and their plenary powers are defined; the matrix of the
normative and legal base of the state regulation mechanism of the regional labor potential development is compiled.
Shortcomings of this mechanism and its main improvement directions are defined.
Ключові слова: трудовий потенціал, регіон, механізм державного регулювання, органи державної влади,
нормативно!правова база.
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В останні роки особливу важливість та актуальність
ВСТУП
Трудовий потенціал є стратегічно важливим ресурсом, отримує удосконалення механізму державного регулюван
що потребує ефективного управління ним на будьякому ня розвитку трудового потенціалу регіону в Україні, адже
його недоліки спричинили неефективність цього механізму,
рівні його прояву — від особистісного до державного.

Рис. 1. Система органів державної влади, що здійснюють державне регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону
Джерело: складено авторами на основі [1—15].
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Таблиця 1. Повноваження органів державної влади в сфері державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону
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результатом чого стали: сильна диференціації регіонів за
рівнем трудового потенціалу; виділення трудонадлишкових
та трудодефіцитних регіонів; значна трудова міграція пра
цездатного населення з прикордонних регіонів до сусідніх
держав; тотальна внутрішньо регіональна міграція працез
датного сільського населення до міст тощо.
На неефективність державного регулювання розвитку
трудового потенціалу на регіональному рівні його прояву
неодноразово вказується в наукових працях таких вчених,
як О. Амосов, О. Амоша, З. Варналій, В. Васильченко, В. Ге
єць, З. Герасимчук, С. Гринкевич, В. Гриньова, О. Грішнова,
Б. Данилишин, А. Дегтярь, М. Долішній, Т. Заяць, А. Колот,
Е. Лібанова, В. Мікловда, М. Новікова, В. Онищенко,
Л. Семів, В. Сивоконь, В. Пономаренко, Л. Шаульська,
Л. Шевчук та інших.
Проте, вказуючи на негативні наслідки неефективного
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону, вчені не дають повної характеристики цього меха
нізму, обмежуючись, як правило, характеристикою лише
окремих його елементів, якто: системи органів державної
влади та особливостей взаємодії між ними, їхніх повнова
жень або нормативноправової бази цього регулювання.
Тоді як лише повна та всебічна характеристика діючого
на даний момент в Україні механізму державного регулю
вання розвитку трудового потенціалу регіону дасть змогу
визначити недоліки цього механізму, основні напрями його
удосконалення та в подальшому розробити конкретні про
позиції щодо підвищення його ефективності.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є характеристика діючого на даний мо
мент в Україні механізму державного регулювання розвит
ку трудового потенціалу регіону, визначення його недоліків
та основних напрямів удосконалення.
Для досягнення поставленої мети в дослідженні будуть
використовуватися метод аналізу та синтезу, системний
підхід.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виходячи з вищевідзначеного, можна стверджувати, що
характеристику механізму державного регулювання роз
витку трудового потенціалу регіону лише тоді можна вва
жати достатньо повною, коли вона включає висвітлення та
ких його елементів, як: система органів державної влади,
їхні повноваження та нормативноправова база, котру вони
створюють та котрою в подальшому керуються.
Органи державної влади, що здійснюють державне
регулювання розвитку трудового потенціалу регіону, є
суб'єктами управління та функціонують на макро та ме
зорівнях.
На макрорівні органи державної влади представлені за
конодавчим органом — Верховною Радою України (далі —
ВРУ), главою держави — Президентом України та виконав
чим органом — Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).
ВРУ та Президент України контролюють діяльність один
одного; КМУ відповідальний перед Президентом України
та ВРУ, підконтрольний та підзвітний ВРУ.
На мезорівні (в областях та районах) державне регулю
вання розвитку трудового потенціалу здійснюється лише
виконавчими органами — місцевими державними адмініст
раціями (голови яких відповідальні перед Президентом Ук
раїни і КМУ, підзвітні та підконтрольні КМУ), а також орга
нами місцевого самоврядування [1, розділи IVVI, XI].
Більш повно та наглядно система органів державної вла
ди, що здійснюють державне регулювання розвитку трудо
вого потенціалу регіону, представлена на рис. 1.
Як бачимо з рис. 1, представлена система органів держав
ної влади включає в себе значну кількість установ та є суто
централізованою: головна роль в ній відводиться органам дер
жавної влади вищого (макро) рівня, які самостійно прийма
ють відповідні рішення щодо розвитку трудового потенціалу
регіону та направляють їх до виконання органам державної
влади нижчого рівня. Тобто органами державної влади на ме
зорівні фактично реалізується виконавча роль: вони не бе
руть участі у формуванні стратегії розвитку трудового по
тенціалу регіону (про що свідчить відсутність зв'язку від мезо
до макрорівня державного регулювання).
Звичайно, така централізація є недоліком розглянутої
системи, адже на загальнодержавному рівні практично не
можливо розробити єдину стратегію розвитку трудового
потенціалу, яка б враховувала особливості цього розвитку
в кожному регіоні держави, а, тим паче, — в кожному рай
оні регіону. Створення такої стратегії можливе лише шля
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хом узагальнення попередньо розроблених на мезорівні
регіональних стратегій розвитку трудового потенціалу.
При розробці на мезо рівні такої регіональної стратегії
джерелами інформації мають бути підприємства — та лан
ка, що безпосередньо забезпечує розвиток трудового по
тенціалу регіону: формує потребу в фахівцях певних про
фесій та кваліфікацій, надає їм можливості до реалізації та
підвищення особистісного трудового потенціалу тощо.
Регіональна стратегія розвитку трудового потенціалу та,
відповідно, загальнодержавна стратегія його розвитку лише тоді
будуть ефективними, коли будуть враховувати вимоги
підприємств до рівня розвитку трудового потенціалу в регіоні.
Цей факт робить актуальним питання про виділення в
системі державного регулювання розвитку трудового по
тенціалу регіону рівня підприємства.
Проте вищевідзначене не означає, що представлену на
рис. 1 систему органів державної влади має бути повністю
децентралізовано із направленням зв'язку в зворотній бік
(від мікро до мезо та від мезо до макрорівня). Так, орга
ни державної влади вищого рівня є головними установами,
що здійснюють державне регулювання розвитку трудового
потенціалу регіону, на них покладені унікальні повноважен
ня, децентралізація яких неможлива та неприпустима.
Щоб переконатися в цьому, розглянемо повноваження
всіх, представлених на рис. 1, органів державної влади в сфері
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону (табл. 1) (також складено авторами на основі 1—15).
Як бачимо з табл. 1, органами державної влади на мак
рорівні фактично визначають основні засади державної по
літики в усіх сферах функціонування держави — зовнішній
та внутрішній політиці, економіці, соціальній сфері тощо. По
внота відання органів державної влади вищого рівня дає змогу
стверджувати, що лише на цьому рівні державного регулю
вання можливо сформувати єдину концепцію розвитку тру
дового потенціалу в Україні — визначити основний вектор
його розвитку, основні напрями та завдання. І потім вже,
відповідно до розробленої концепції, на мезорівні мають
розроблятися регіональні стратегії розвитку трудового
потенціалу, узагальненням котрих в подальшому на мак
рорівні буде формуватися єдина загальнодержавна страте
гія розвитку трудового потенціалу регіону.
Тобто лише в співпраці із забезпеченням двостороннь
ого зв'язку між рівнями державного регулювання можливо
створення єдиної загальнодержавної стратегії розвитку
трудового потенціалу регіону (яка б враховувала особли
вості його розвитку в кожному регіоні та в кожному районі
регіону) — головного загальнодержавного нормативнопра
вового акту, який має забезпечити ефективне державне ре
гулювання розвитку трудового потенціалу регіону.
Звичайно, трудовий потенціал регіону є надзвичайно
ємною категорією, що включає в себе демографічні, інте
лектуальні, інноваційні, професійнокваліфікаційні та
підприємницькі компоненти, розвиток яких додатково ре
гулюється іншими нормативноправовими актами, які також
мають бути включені до нормативноправової бази держав
ного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону.
Так, загальнодержавну нормативноправову базу регу
лювання розвитку трудового потенціалу регіону складають:
Основний Закон — Конституція України, акти ВРУ (зако
ни), Президента України (укази та розпорядження) та КМУ
(постанови та розпорядження). На даний момент акти
органів державної влади на мезорівні державного регулю
вання розвитку трудового потенціалу регіону мають суто
виконавчий, локальний характер та не можуть бути вклю
чені до загальнодержавної нормативноправової бази.
Аналіз законодавства України 1991—2012 рр. [16] дав
змогу визначити, що нормативноправова база державного
регулювання розвитку трудового потенціалу регіону є знач
ною за кількістю нормативноправових актів, що її склада
ють (причому як загального регулювання, так і регулювання
за окремими компонентами трудового потенціалу регіону).
Результати цього аналізу наведено в табл. 2, де на пере
тині рядка та стовпця вказано кількість відповідних норма
тивноправових актів.
Як бачимо з табл. 2, розподіл нормативноправової бази
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону є нерівномірним як за видами нормативноправо
вих актів, що її складають, так і за їх розподілення за окре
мими компонентами трудового потенціалу регіону.
Нерівномірність розподілу нормативноправової бази
за видами нормативноправових актів викликана тим, що
Конституція України, закони України, укази та розпоряд
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Таблиця 2. Матриця нормативно\правової бази державного регулювання
розвитку трудового потенціалу регіону

Нормативноправові акти,
із них:

- загального
регулювання;
- регулювання за
компонентами,
а саме:
демографічною
інтелектуальною
інноваційною
професійнокваліфікаційною
підприємницькою
Разом нормативноправових актів

закони України
(в т.ч. кодифіковані),
концепції та
загальнодержавні
програми (схвалені,
прийняті та
затверджені ВРУ)
16

5

54

75

50

63

316

429

11
16
4
5

16
27
4
3

80
125
37
44

107
168
45
52

14
66

13
68

30
370

57
504

укази та
розпорядження
Президента
України

постанови та
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України

ження Президента України мають фундаментальний харак
тер, визначаючи основні засади та напрями державного ре
гулювання розвитку трудового потенціалу регіону, а поста
нови та розпорядження КМУ — прикладний характер та
направлені на розв'язання конкретних, часто поточних про
блем в цій сфері, чим пояснюється значно більша кількість
цих нормативноправових актів у порівнянні з іншими. Не
рівномірність же розподілу нормативноправової бази за
окремими компонентами трудового потенціалу регіону є її
недоліком та свідчить, з одного боку, про її недостатню роз
робленість, а з іншого — про деяку пріоритетність окремих
компонент трудового потенціалу регіону перед іншими з
точки зору органів державної влади вищого рівня.
Так, більша частина нормативноправових актів поклика
на здійснювати державне регулювання розвитку демографіч
ної та інтелектуальної компонент трудового потенціалу регі
ону. Тоді як державне регулювання розвитку таких компонент
трудового потенціалу регіону, як інноваційна, професійно
кваліфікаційна та підприємницька, має значно меншу норма
тивноправову базу, що дає змогу зробити висновок про не
достатню увагу органів державної влади вищого рівня щодо
забезпечення розвитку цих компонент та необхідність дооп
рацювання розглянутої нормативноправової бази.
ВИСНОВКИ
Розглянуті в ході наукового дослідження система
органів державної влади, їхні повноваження та норматив
ноправова база в сукупності являють собою механізм дер
жавного регулювання розвитку трудового потенціалу регі
ону, який на даний момент діє в Україні.
У розглянутому механізмі було визначено ряд недоліків,
таких як:
— централізація системи органів державної влади, що
здійснюють державне регулювання розвитку трудового по
тенціалу регіону;
— відсутність участі органів державної влади на ме
зорівні державного регулювання розвитку трудового потен
ціалу регіону у розробці загальнодержавної стратегії його
розвитку;
— недостатня розробленість нормативноправової бази
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону: її зосередженість на державному регулюванні роз
витку демографічної та інтелектуальної компонент трудо
вого потенціалу регіону.
Для усунення цих недоліків запропоновано наступні
напрями удосконалення механізму державного регулюван
ня розвитку трудового потенціалу регіону:
— здійснення часткової децентралізації наявного пря
мого зв'язку між рівнями державного регулювання розвит
ку трудового потенціалу регіону: забезпечення співпраці
між ними та двостороннього зв'язку;
— удосконалення процесу розробки загальнодержавної
стратегії розвитку трудового потенціалу регіону — здійснен
ня її розробки в три етапи: 1) розробка на макрорівні кон
цепції розвитку трудового потенціалу регіону; 2) відповідно
до розробленої на макрорівні концепції, розробка на ме
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Разом
норматив
ноправових
актів

зорівні регіональних стратегій розвит
ку трудового потенціалу (з урахуван
ням вимог підприємств регіону до його
рівня); 3) узагальнення на макрорівні,
розроблених на мезорівні, регіональ
них стратегій в єдину загальнодер
жавну стратегію розвитку трудового
потенціалу регіону;
— доопрацювання нормативно
правової бази державного регулюван
ня розвитку трудового потенціалу ре
гіону: додаткове прийняття норматив
ноправових актів, орієнтованих на
державне регулювання розвитку інно
ваційної, професійнокваліфікаційної
та підприємницької компонент трудо
вого потенціалу регіону.
Запропоновані напрями удоско
налення розглянутого механізму дер
жавного регулювання розвитку тру
дового потенціалу регіону мають ста
ти основою для розробки в подальшо
му конкретних заходів, що передбача
ють виконання в короткостроковому
періоді та впровадження котрих зро
бить цей механізм більш ефективним.
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У статті проаналізовано специфіку інституційно@правового забезпечення підготовки та перепідготовки
державних службовців в Україні, визначено основні позитивні та негативні новації базового законодав@
чого акту — Закону України "Про державну службу", — який покликаний регулювати механізми форму@
вання та реалізації державної політики у сфері підготовки та перепідготовки державних службовців.
The article concerns the analysis of institutional and legal support specific of training and retraining of civil
servants in Ukraine. It is defined the main positive and negative innovations of basic legislative act — the Law of
Ukraine "About Civil Service" — which aim is to regulate the formation mechanisms and implementation of
public policy in the field of training and retraining of civil servants.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки незалежності в Україні сформувалась норматив
ноправова база, що унормовує функціонування системи про
фесійної підготовки та перепідготовки кадрового складу дер
жавної служби України, яка складається з Закону України "Про
державну службу", низки актів Президента України і Кабінету
Міністрів України, а також інших підзаконних нормативних
актів. І хоча нормативне та інституційне забезпечення підготов
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ
бовців перебуває в постійному оновленні, проте проявляється
це переважно у збільшенні кількості нормативноправових актів
загального характеру, що повторюють із року в рік необхідність
вирішення наболілих проблем або містять положення деклара
тивного характеру з незначним відсотком норм, змістом яких є
реальні організаційноправові механізми функціонування сис
теми професійного навчання державноуправлінських кадрів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з інституцій
ноправовим забезпеченням системи професійної підготовки та
перепідготовки фахівців державного управління в Україні
досліджували у своїх роботах таківідомі вітчизнянінауковці, як В.Ба
куменко, Н. Богданова, В. Гриненко, Д. Дзвінчук, В. Князєв,
В. Кремень, І. Лопушинський, В. Логвінов, В. Луговий, О. Мельни
ков, М. Міненко, П. Назимко, Ю. Нечухрана, Н. Нижник, О. Обо
ленський, С. Озірська, В. Олуйко, Г. Опанасюк, Л. Пашко,
Ю. Полянський, Н. Протасова, О. Пухкал, О. Слісаренко та інші.
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
У контексті запровадження компетентісного підходу у си
стему професійної підготовки та перепідготовки державних
службовців в Україні, особливого значення набуває як загаль
на модернізація системи професійної підготовки та перепідго
товки кадрового складу державної служби у відповідність до
нових викликів, так і необхідність узгодження правових норм
між різними нормативними актами.
МЕТА І ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі особливостей інституційно
правового забезпечення підготовки та перепідготовки держав
них службовців в Україні. Для досягнення зазначеної мети було
поставлено наступні цілі: 1) дослідити чинну нормативнопра
вову базу, яка регулює здійснення професійного навчання дер
жавних службовців; 2) проаналізувати базовий законодавчий
акт, який у найближчій перспективі регулюватиме механізми
формування та реалізації державної політики у сфері підготовки
та перепідготовки державних службовців — Закон України
"Про державну службу", в контексті його принципових
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відмінностей від попереднього закону, визначити його позитивні
та негативні новації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В основі нормативноправового забезпечення підготовки
та перепідготовки державних службовців в Україні на сьо
годнішній час лежать Конституція України, закони України, а
також чисельні підзаконні нормативноправові акти — укази
Президента України, постанови та розпорядження Кабінету
Міністрів України, накази Національного агентства з питань
державної служби та інших державних відомств.
Оскільки навчання державних службовців в Україні є скла
довою загальнодержавної системи професійної освіти, то вис
хідним конституційним положенням про право на освіту даної
професійної групи громадян можна вважати ст. 53 Конституції
України [1], яка гарантує серед іншого доступність освіти в дер
жавних і комунальних навчальних закладах; розвиток різних
форм освіти, у тому числі професійнотехнічної, вищої і після
дипломної, різних форм навчання; надання державних сти
пендій студентам. Вона також забезпечує право на безоплатне
здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних
закладах на конкурсній основі. На цьому функція Основного
закону у досліджуваній сфері по суті вичерпується.
Провідне значення в системі нормативноправових актів,
що регулюють питання професійної підготовки державних
службовців в Україні, продовжують відігравати укази та роз
порядження Президента України, а також постанови та роз
порядження Кабінету Міністрів. Саме в цих правових докумен
тах приділено найбільше уваги вирішенню питань, присвячених
розвитку та вдосконалення системи професійної підготовки
державних службовців. І хоча основу побудови системи про
фесійної підготовки державних службовців в Україні та її прин
ципи було закладено указами Президента України від 30 трав
ня 1995 р. № 398 "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців" та Указом
Президента України від 10 листопада 1995 р. № 1035 "Про зат
вердження Програми кадрового забезпечення державної служ
би та Програми роботи з керівниками державних підприємств,
установ і організацій" та іншими правовими документами 90х
рр. минулого століття, станом на сьогоднішній день основним
регулюючим актом з даного питання є Постанова Кабінету
Міністрів України № 564 від 7 липня 2010 р. "Про затверджен
ня Положення про систему підготовки, перепідготовки та підви
щення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування" [2]. У даному нормативноправово
му акті узагальнено основні правові та організаційні положен
ня щодо функціонування системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців, що містять
ся в багатьох правових документах, прийнятих протягом ос
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танніх двох десятиліть, зокрема, таких як: постанова Кабінету
Міністрів України "Про заходи щодо підвищення кваліфікації
державних службовців органів державної виконавчої влади" від
28 липня 1995 р. № 560, Указ Президента України від 2 серпня
1995 р. № 682 "Про Затвердження Положення про Українську
Академію державного управління при Президентові України,
її загальної структури", постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про роботу з кадрами в цент
ральних i місцевих органах державної виконавчої влади" від 20
вересня 1995 р. № 747, постанова Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і Положення про єдиний порядок підго
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
державних підприємств, установ і організацій", постанова Каб
інету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінан
сове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації праців
ників органів державної влади, органів місцевого самовряду
вання та органів військового управління Збройних Сил" та інших.
Слід враховувати, що Положення — це не Закон України, а
отже в ньому не приділялося стільки уваги деталізації кожного
з положень, як це властиво законодавчим актам (хоча тут ми
мусимо констатувати, що й закони України частогусто страж
дають декларативністю або нечіткістю своїх норм). У світлі прий
няття та вступу в дію нового Закону України "Про державну
службу" норми даного Положення мали б бути узгоджені з
новими новелами Закону. Проте цього й досі не відбулося. Та
ким чином, багато положень вказаного нормативноправового
акту мають декларативний характер. По суті, незважаючи на
оновлення Положення у 2010 р., щодо нього і досі залишається
справедливою оцінка дослідження "Україна: Оцінювання сис
теми врядування", що аналізувало однойменний документ 1997
р., згідно якої його норми містять більше визначень і декларацій,
ніж реальних процедур [3, с. 61].
Важливе значення в інституційноправовому забезпеченні
професійного навчання державних службовців в Україні відігра
ють нормативноправові акти, присвячені регламентуванню
діяльності відповідних навчальних закладів, особливо Націо
нальної академії державного управління при Президентові Ук
раїни як головного навчального закладу у загальнонаціональній
системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
державних службовців. Ще однією важливою інституційною
складовою системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців є регіональні центри пере
підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
діяльність яких визначається постановою Кабінету Міністрів
України № 1681 від 16 грудня 2004 р., що затвердила положен
ня про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації пра
цівників органів державної влади, органів місцевого самовря
дування, державних підприємств, установ і організацій.
Базовим законодавчим актом, який у найближчій перспек
тиві регулюватиме механізми формування та реалізації держав
ної політики у сфері підготовки та перепідготовки державних
службовців, є новий Закон України "Про державну службу" [4]
від 17.11.2011 й який вступає в дію з 01.01.2014 р.
На відміну від старого, поки що діючого Закону "Про дер
жавну службу", у новому значно ширше приділено увагу пра
вовим та організаційним засадам професійної освіти держав
них службовців. Принциповою відмінністю від попереднього
закону є, поперше, застосування компетентнісного підходу до
оцінювання здатності державних службовців виконувати поса
дові обов'язки, визначені у посадовій інструкції, що передбачає
серед іншого встановлення невід'ємного зв'язку між професій
ним навчанням та рівнем професійної компетентності особи,
яка претендує на зайняття посади державної служби, подру
ге, наявність окремих новел щодо професійного навчання дер
жавних службовців.
Як наслідок, у новому Законі з'явилися нові терміни, що
відбивають зміст вказаних нововведень: "рівень професійної
компетентності особи" та "профіль професійної компетентності
посади державної служби". Так, право державних службовців
на професійне навчання сформульовано у вигляді права на
підвищення рівня професійної компетентності за рахунок дер
жавних коштів (ст. 10). Сам термін "рівень професійної компе
тентності" тлумачиться досить широко: як характеристика осо
би, що визначається її освітньокваліфікаційним рівнем, досві
дом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, умін
нями та навичками (ст. 1). А відома норма старого Закону "Про
державну службу", в якій йдеться про обов'язок державного
службовця постійно вдосконалювати організацію своєї роботи
і підвищувати професійну кваліфікацію (ст. 10) трансформува
лася у положення про обов'язок підвищувати рівень своєї про
фесійної компетентності (ст. 11). По суті, дане поняття інтег
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рує в собі зміст загально відомих понять, таких як професійне
навчання, підготовка, перепідготовка та підвищення професій
ної кваліфікації державних службовців.
Питання підготовки та перепідготовки кадрів державної
служби віднині розкриваються в окремій статті за номером 30 з
характерною назвою "Підвищення рівня професійної компетен
тності державного службовця". Важливим значенням цієї статті
стало закріплення на законодавчому рівні низки ключових по
ложень з питань підготовки, перепідготовки та підвищення ква
ліфікації державних службовців, які містяться в основних підза
конних нормативноправових актах, прийнятих за весь період
існування незалежної української держави (див. нижче).
Отже, ст. 30 нового Закону України "Про державну служ
бу" закріплює такі новації:
— визначено всі наявні в Україні способи підвищення рівня
професійної компетентності державногослужбовця за кошти дер
жавного бюджету та інших джерел незаборонених законом, які
проводяться у формі професійних програм, спеціальних курсів,
тематичних семінарів, тренінгів, стажування, а також шляхом на
вчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення ква
ліфікації у відповідних вищих навчальних закладах (п. 1);
— закріплено статус Національної академії державного
управління при Президентові України як головного вищого на
вчального закладу у системі підготовки, перепідготовки та підви
щення кваліфікації фахівців у галузі знань "державне управлін
ня" (п. 2);
— розширено повноваження Нацдержслужби у даній
сфері. Зокрема, Нацдержслужба визначає порядок підвищен
ня рівня професійної компетентності державних службовців та
порядок їх стажування;
— визначено, що державні службовці підвищують рівень
професійної компетентності в разі потреби, але не рідше одного
разу на три роки, а також протягом року з дня їх призначення,
якщо вони вперше призначені на посаду державної служби. При
цьому забезпечує організацію підвищення рівня професійної ком
петентності державного службовця його безпосередній керівник.
Необхідність підвищення рівня професійної компетентності виз
начає також керівник та служба персоналу державного органу
або органу влади Автономної Республіки Крим за результатами
оцінювання службової діяльності службовця (п. 3—5);
— закріплено право державного службовця на стажуван
ня з відривом від служби строком від одного до шести місяців
на іншій посаді державної служби. При цьому гарантується, що
на строк стажування за державним службовцем зберігаються
його посада та заробітна плата (п. 6);
— встановлюється можливість стажування у державних
органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апа
раті фахівців з числа молоді, які не перебувають на посадах дер
жавної служби, строком до десяти місяців у порядку, визначе
ному керівником відповідного органу або його апарату (п. 7).
Отже, у порівнянні зі старим Законом "Про державну служ
бу" зроблено істотні кроки щодо закріплення в законодавстві
норм, що регулюють механізми підготовки та перепідготовки
державних службовців. Разом з тим, введення в дію нового За
кону може, на нашу думку, викликати суперечності в правовій
базі у відповідній сфері. Крім того, сам Закон не позбавлений
певних недоліків, які ставлять під сумнів дієвість деяких із ви
щеозначених положень.
Поперше, звертає на себе увагу використання в Законі тер
мінології компетентнісного підходу, зокрема, таких термінів, як
"рівень професійної компетентності" та "профіль професійної
компетентності посади державної служби" щодо професійної
підготовки державних службовців. Проте інші чинні правові до
кументи, що продовжують регулювати різні аспекти професій
ної підготовки державноуправлінських кадрів, не оперують
жодними термінами, пов'язаними з поняттями "компетенція" та
"компетентність", крім Наказу Нацдержслужби України "Про
затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетен
тності державних службовців" № 65 від 06.04.2012. Застосовані
у даному законодавчому акті терміни також не передбачені й
чинним Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим
Наказом Державного комітету України з питань технічного ре
гулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 [5].
Таким чином, без адаптації усіх чинних підзаконних актів у
частині термінології до відповідних положень нового Закону
"Про державну службу", останні залишатимуться мертвими
нормами, що будуть лише заплутувати фахівців, працюючих у
відповідній галузі профільної освіти та гальмувати розвиток
останньої.
Подруге, недостатньо зрозумілою є формулювання норми
Закону про форми підвищення рівня професійної компетенції (ст.
30, п. 1). Аналіз змісту даного положення дозволяє допускати
його подвійне тлумачення. У першому випадку можна зробити
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висновок про існування двох типів форм підвищення рівня про
фесійної компетенції: 1) шляхом навчання, до якого відносяться,
у тому числі підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфі
кації у вищих навчальних закладах; 2) за допомогою інших форм,
що не відносяться до післядипломної освіти, — спеціальні курси,
тематичні семінари, тренінги, стажування. У другому випадку
читати цю норму можна так, як пояснюють її у спеціальному по
яснювальному документі до даного Закону — "Основні інно
ваційні положенням нового Закону України "Про державну
службу" [6]. Згідно з останнім документом, підвищення рівня про
фесійної компетентності державного службовця проводиться у
відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, пе
репідготовки та підвищення кваліфікації за професійними про
грамами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів,
тренінгів, стажування або в інших формах у порядку, що визна
чає Нацдержслужба України. Очевидно, так і задумували авто
ри досліджуваного законодавчого акту. Проте право на життя
першої версії тлумачення пункту 1 статті 30 дає Наказ Нацдерж
служби України "Про затвердження Порядку підвищення рівня
професійної компетентності державних службовців" № 65 від
06.04.2012, який затверджує порядок підвищення рівня профес
ійної компетентності державних службовців відповідно до статті
30 Закону України "Про державну службу" від 17.11.2011 № 4050
VI, а отже, є своєрідним тлумачником вказаної статті. У пункті 7
розділу 3 (п. 3.7), що має недвозначну назву "Підвищення кваліф
ікації та інші форми підвищення рівня професійної компетент
ності державних службовців", даного нормативноправового акту
чітко вказується, що "з метою вивчення актуальних проблем дер
жавного управління, нормативноправових актів, вітчизняного
та зарубіжного досвіду провадження управлінської діяльності,
розвитку ключових компетентностей державного службовця ра
зом із підвищенням кваліфікації також здійснюватиметься реал
ізація спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, ста
жування, інші форми підвищення рівня професійної компетент
ності (курсив наш), що забезпечують виконання загальнодержав
них функцій" [7]. Таке формулювання однозначно вказує на від
мінність підвищення кваліфікації, а отже, і інших форм навчання,
прописаних в Законі, від інших, вище перелічених форм підви
щення рівня професійної компетентності державних службовців.
Таким чином, якщо продовжувати слідувати логіці даної версії
розуміння пункту 1 статті 30 Закону України "Про державну
службу", спираючись, зокрема, на норми "Порядку підвищення
рівня професійної компетентності державних службовців", то
випливає, що підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфі
кації здійснюється лише за допомогою освітньопрофесійних
програм, а спеціальні курси, тематичні семінари, тренінги, ста
жування та інші форми підвищення рівня професійної компетен
тності мають самостійне значення в системі професійного навчан
ня кадрів державної служби. Зрозуміло, що це не відповідає
дійсності. Так, п. 3.7 вищеозначеного Порядку суперечить статті
8 чинного "Положення про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування" [2], в котрій вище перелічені
форми підвищення рівня професійної компетентності відносяться
до видів підвищення кваліфікації державних службовців і поса
дових осіб місцевого самоврядування. Крім того, показово, що п.
3.7 "Порядку підвищення рівня професійної компетентності дер
жавних службовців" також суперечить п. 3.10 відповідного до
кумента. У ньому програми тематичних семінарів, тренінгів та
спеціалізованих короткострокових навчальних курсів відносяться
до інноваційних форм підвищення кваліфікації. Це говорить се
ред іншого й про неякісну підготовку даного Наказу Нацдержс
лужби, яка допускає протиріччя між своїми положеннями.
Таким чином, пункт 1 статті 30 Закону України "Про дер
жавну службу" потребує уточнення в формулюванні, яке є
відверто невдалим, адже допускає різні тлумачення й як наслідок
веде до виникнення протиріч між нормами різних правових до
кументів у досліджуваній сфері. На нашу думку, дане положення
краще всього викласти таким чином: "підвищення рівня профес
ійної компетентності державного службовця проводиться за
кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених
законом, у відповідних вищих навчальних закладах згідно із за
конодавством шляхом підготовки, перепідготовки та підвищен
ня кваліфікації за професійними програмами, за програмами
спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажуван
ня або в інших формах у порядку, визначеному спеціально упов
новаженим центральним органом виконавчої влади з питань
державної служби". Таке формулювання повністю узгоджуєть
ся зі статтями інших чинних нормативноправових актів, що
регулюють функціонування вітчизняної системи підготовки та
перепідготовки державних службовців.
Потретє, викликає певні запитання пункт 7 статті 30 дослі
джуваного Закону щодо можливості стажування фахівців із числа
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молоді, які не перебувають на посадах державної служби, стро
ком до десяти місяців. Одразу відзначимо, що ця норма не коре
люється з положеннями інших нормативноправових актів у сфері
професійного навчання державних службовців. Зокрема, очевид
но, що мова не йде про стажування студентів, що здійснюють
підготовку, тобто здобувають профільну освіту у галузі знань
"державне управління" у вищих навчальних закладах, що відно
сяться до системи підготовки, перепідготовки та підвищення ква
ліфікації державних службовців. Наприклад, строк стажування
слухачів головного навчального закладу у відповідній системі
профільного навчання — Національної академії державного уп
равління при Президентові України — не перевищує два місяці.
Таким чином, незрозуміло, які саме категорії молодих фахівців
маються на увазі: випускники вищих навчальних закладів, що не
відносяться до системи підготовки, перепідготовки та підвищен
ня кваліфікації державних службовців, молоді спеціалісти, які
працюють у приватному секторі, зокрема сфері бізнесу, фахівці
з числа молоді, котрі мають роботу у державному секторі еконо
міки, молоді працівники культури, освіти тощо? Не прописані в
профільній нормативноправовій базі і механізми проходження
подібного стажування. Крім того, виникає питання, чому ці гіпо
тетичні категорії молоді мають стажуватися більше у державних
органах, ніж ті, хто здобуває профільну освіту з державного уп
равління? Отже, дана норма Закону наразі є мертвою, а тому
підлягає обов'язковому уточненню.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз показав, що чинна нормативноправо
ва база, яка регулює здійснення професійного навчання дер
жавних службовців, сьогодні характеризується, поперше, не
узгодженістю правових норм між різними нормативними акта
ми, особливо у частині термінології та понятійному апараті; по
друге, високою питомою вагою законодавчих та інших право
вих норм, що мають формальний характер або є мертвими (не
підкріплені відповідними механізмами), особливо це стосуєть
ся положень нового Закону України "Про державну службу"
та нормативних актів, регулюючих систему підвищення квалі
фікації; потретє, відсутністю базового закону у відповідній
сфері — Закону України "Про підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації державних службовців" тощо.
Що стосується перспектив подальших розвідок у даному
напрямі, то вони полягають передусім у дослідженні механізмів
узгодження правових норм між різними нормативними акта
ми, які регулюють здійснення професійного навчання держав
них службовців.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті приділено увагу аналізу економічного інструментарію державного регулювання та стимулюван@
ня експорту з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України в умовах фінансо@
во@економічної нестабільності.
The paper paid attention to the analysis of economic instruments of state regulation and export promotion in
order to increase the efficiency of foreign economic activity in Ukraine in terms of financial and economic instability.
ВСТУП
У країнах із ринковою економікою економічні методи
державного регулювання та стимулювання експорту засто
совуються, як правило, у незначних масштабах. Це обумов
лено тим, що ефективність економічних інструментів зде
більшого залежить від факторів ринкового середовища (по
пит, рівень цін, коливання валютного курсу), що не завжди
дозволяє досягти бажаного результату. Крім того, немож
ливо використати економічні методи як інструментарій опе
ративного регулювання, оскільки ефект від їх застосуван
ня має проявлятися після певного періоду часу.
Процес регулювання зовнішньоекономічної діяльності
потребує комплексного підходу, який передбачає вибір
відповідних факторів зміцнення міжнародного співробіт
ництва, розробки методик аналізу та створення дієвої сис
теми розвитку експортного потенціалу України відповідно
до сучасних світових тенденцій.
У вітчизняній науковій літературі питання глобалізації
світової економіки відображені в численних працях
О.Г. Білоруса, Ю.М. Пахомова, В.Р. Сіденко, О.В. Плотникова,
зовнішньоекономічної діяльності України — у роботах
В.Є. Новицького, Д.Г. Лук'яненка, А.С. Філіпенка, А.І. Кре
дісова.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Здійснити аналіз ефективності реалізації економічних
методів державного управління експортним потенціалом
України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Перш за все, необхідно зазначити, що за принципами сво
го стимулюючого впливу на експорт економічні методи можуть
поділятися на прямі (кредитування, страхування і безпосе
реднє гарантування експортерів) і непрямі (коригування пла
тіжного балансу; кредитування, страхування і гарантування
банків, що фінансують експорт товарів і послуг вітчизняних
підприємств). При цьому економічні методи управління екс
портним потенціалом поділяються на наступні елементи.
І. Бюджетноподаткова політика. Для здійснення ком
плексу заходів щодо розвитку і реалізації експортного по
тенціалу України потрібні щорічні бюджетні асигнування,
обсяг яких доцільно визначати, виходячи з існуючої світо
вої практики, та коригувати з урахуванням сучасного ста
ну національної економіки і сформованої структури украї
нського експорту. Крім того, Державне агентство лісових
ресурсів України, займаючись проблемами стимулювання
експорту, має управляти та розпоряджатись спеціальним
бюджетним фондом. При цьому важливим є те, щоб цент
ральна інституція розробляла і пропонувала суб'єктам гос
подарювання пакет послуг із просування експорту про
дукції, починаючи з інформаційного та консультативного
забезпечення експортних операцій, допомоги у здійсненні
виставкової діяльності на цільових ринках, фінансовостра
хової підтримки експортного виробництва і збуту.
Враховуючи дефіцит державних фінансових ресурсів в
Україні, на нашу думку, ефективність управління експорт
ним потенціалом галузі буде обумовлюватися впроваджен
ням наступних заходів. Поперше, застосування набору
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податковотарифних важелів підтримки експортерів і бло
ку інструментів експортної "інфраструктури", фінансово
го інструментарію як найбільш ефективних засобів мобілі
зації експортного потенціалу галузі. Застосування системи
податків при поставці окремих товарних позицій, перелік
яких не є розширеним, здійснюється переважно у країнах,
що розвиваються.
Серед заходів податкового регулювання і державної
підтримки розвитку експорту продукції в Україні доціль
ними були б такі: зменшення суми прибутку підприємств
суб'єктів ЗЕД, що підлягає оподаткуванню, на величину вит
рат з підготовки висококваліфікованих кадрів; здійснення
науководослідних та експериментальних робіт і впровад
ження їх результатів; створення і функціонування служб
вивчення міжнародних ринків (зокрема, врахування витрат
на отримання відповідної інформації); розвиток збутових
та сервісних мереж за кордоном; участь у закордонних ви
ставках і забезпечення реклами за кордоном. Ця сума, що
не підлягає оподаткуванню, має бути не більшою за визна
чену величину (8—10% прибутку).
Подруге, використання бюджетних коштів для фінан
сування конкретних експортних проектів. Цей вид стиму
люючих заходів можна віднести до найбільш радикальних,
що має як позитивні, так і негативні наслідки застосування.
Так, для молодих експортних галузей пряма державна
підтримка у формі дотацій і асигнувань життєво необхідна
на початкових етапах. З другого боку, надмірне викорис
тання цього інструменту суперечить духу і правилам СОТ і
знищує конкурентоспроможне зрушення у зрілих експорт
них виробництвах. Серед фінансових заходів державної
підтримки розвитку експорту продукції в Україні доціль
ним був би такий — надання суб'єктам господарської діяль
ності права на отримання дотацій з державного бюджету
(спеціального державного інноваційного фонду) для
здійснення інноваційних робіт (у межах до третини відпов
ідних витрат, за умови, що не менше таких витрат фінансу
ють комерційні банки або інші недержавні структури). При
цьому заходи щодо стимулювання експорту за рахунок дер
жбюджету мають відповідати нормам і вимогам СОТ, що
визначають прийнятий у світовій практиці порядок надан
ня державної підтримки експорту.
Потретє, нарощення позитивного або ж зниження не
гативного сальдо торгового балансу за допомогою ефектив
ного управління її експортним потенціалом, що зменшує
бюджетний дефіцит і допомагає будувати активний платі
жний баланс. У даному випадку вітчизняні підприємства
експортери при складанні платіжного балансу виступають
як інституційні одиницірезиденти України.
Високорозвинені країни за допомогою позитивного
сальдо торгового балансу покривають негативні сальдо ба
лансів капіталу і послуг. Країни з перехідною економікою
та країни, що розвиваються, з свого боку, можуть імпорту
вати більше високотехнологічного обладнання і товарів, які
внаслідок структурних деформацій національної економі
ки недостатньо виробляються вітчизняними продуцентами.
При цьому рівновага платіжного балансу забезпечується не
за допомогою золотовалютних резервів, а через рівновагу
торгового балансу.
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ІІ. Валютнофінансова політика. Вона передбачає су
купність заходів, які проводить держава (уряд) і централь
ний банк (НБУ) у сфері валютних відношень у цілях впливу
на платіжний баланс, валютні курси і конкурентоздатність
національного виробництва, зокрема експортоорієнтованих
галузей національної економіки. Тобто валютнофінансо
ва політика є важливим інструментом реалізації експорт
ного потенціалу України на світових ринках товарів і капі
талу.
Облікова (дисконтна) форма валютнофінансової пол
ітики, яка спрямована на регулювання валютного курсу,
руху капіталу і платіжного балансу, на наш погляд, повин
на в умовах сучасної фінансовоекономічної кризи в Україні
передбачити зниження процентних (облікових) ставок за
кредит, особливо для вітчизняних продуцентівекспортерів.
Девізна форма валютнофінансової політики, яка поля
гає у регулюванні валютного курсу шляхом купівлі і прода
жу іноземної валюти (девізів), у цих же кризових умовах
рецесії української економіки повинна, на наш погляд, пе
редбачити більш "агресивні" інтервенції інвалюти для мобі
лізації, перш за все, експортного потенціалу вітчизняних
галузей, що підвищить їх конкурентоздатність на зовнішніх
ринках.
Впровадження у Іму кварталі 2009 року зазначених
вище методів валютнофінансової політики яскраво довело
свою ефективність у ряді високорозвинених країн, які в пер
шу чергу охопила фінансовоекономічна криза, а саме: у
США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Японії. Засто
сування таких фінансових інструментів в Україні (почина
ючи з червня 2009 року), де існують надзвичайно високі об
лікові ставки і різко знижений (девальвований) курс націо
нальної валюти, засвідчило про їх велике запізнення,
кволість НБУ і кількісну обмеженість абсолютних і віднос
них фінансових показників (величин).
Після "проходження" Україною фінансовоекономічної
кризи великого значення при розв'язанні завдання розвит
ку експортного потенціалу набуває механізм валютно
фінансового стимулювання експорту недержавними струк
турами. Приватний сектор може допомогти державі фінан
сувати вітчизняний експорт. Держава повинна зацікавити
насамперед комерційні банківські і страхові інститути на
правляти свої фінансові потоки в сферу експортних опе
рацій. Валютнофінансовий механізм стимулювання експор
ту може стати реальною опорою для вітчизняних експор
терів тільки за умови, що в цій системі бере участь держава
і приватний фінансовий сектор. Без залучення приватного
капіталу в експортну сферу держава не зможе розгорнути
загальнонаціональні (галузеві) програми фінансування ек
спорту. У той же час, якщо держава не буде відкрито вира
жати своєї присутності в даній сфері народного господар
ства, не буде і залучення довгострокових інвестицій, фор
мування в банківськофінансовому середовищі стратегічних
інтересів щодо підтримки вітчизняних експортерів. Саме
тому впроваджена державою рекапіталізація фінансово
неспроможних комерційних банків у червні 2009 року, як
наслідок фінансової кризи в Україні, буде стабілізувати та
кож і експортоорієнтовані підприємства. На жаль, цей крок
НБУ був занадто запізнілим, що призвело до втрати темпу
економічної стабілізації в країні. Більш того, така "політи
ка" НБУ мала місце за умов надання Міжнародним валют
ним фондом Україні у листопаді 2008 року стабілізаційного
кредиту (Standby) у розмірі 16, 4 млрд дол. США. Його пер
ший транш (переказ, трансферт) пішов не стільки на покрит
тя (за умовами договору) бюджетного дефіциту країни і
рекапіталізацію комерційних банків, скільки на спекулятив
ний розпродаж наданих валютних коштів довіреним банкам,
що призвело до різкого падіння курсу національної валю
ти, тобто фактичної її девальвації.
Таким чином, серед основних напрямів ефективного
валютнофінансового управління експортним потенціалом
визначаються наступні: зниження кредитної облікової став
ки для вітчизняних підприємствекспортерів; оптимізація
(стабілізація) курсу національної валюти з урахуванням
сформованих попиту і пропозиції на продукцію на
внутрішніх і зовнішніх ринках; прискорення рекапіталізації
державою (НБУ) комерційних банків, неспроможних
здійснювати кредитнодепозитні фінансові функції, і зок
рема для експортоорієнтованих виробництв.
ІІІ. Грошовокредитна політика. У цілях ефективної
реалізації експортного потенціалу України ця державна
політика може бути застосована як по відношенню до спри
яння кредитуванню зовнішньоторгівельних операцій (ЗТО),
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так і стосовно кредитного стимулювання експортного ви
робництва вітчизняних підприємств [2; 5].
У першому випадку (кредитування державою ЗТО) до
цільно використовувати наступні види кредитів: міждержав
ний — це кредит, який надається державою, а інша держава
виступає в ролі позичальника кредиту (як правило, такий
кредит є більш гарантований для кредитора і здійснюється
під великі обсяги поставки експортної продукції); система
міждержавних "зв'язаних кредитів" (вона може бути зас
тосована у тих випадках, коли держава вважає доцільним
надати іншій державі кредит для оплати експорту продукції
у цю країну, враховуючи навіть зустрічні поставки в краї
нукредитора відповідної продукції, наприклад імпорт про
дукції в обмін на зустрічний експорт технологічної про
дукції); експортний — це кредит, що пропонується інозем
ним покупцям (банкам) для фінансування продажів вітчиз
няної експортної продукції (як правило, він надається по
стійним імпортерам і на пільгових умовах); він ще має назву
"зв'язане" кредитування української продукції кінцевих
споживачів за кордоном; "зв'язані кредити" (як міждер
жавні, так і комерційні) під формування попиту і стимулю
вання збуту української продукції на зовнішніх ринках че
рез системи відповідних збутових мереж і банківську інфра
структуру.
У другому випадку (кредитування державою експорт
ного виробництва) механізм фінансової підтримки українсь
кого експорту продукції передбачає можливості кредиту
вання за участю держави експортоорієнтованих науково
дослідних та експериментальних робіт, освоєння науко
ємної і високотехнологічної продукції, закупівлі обладнан
ня для розвитку експортного виробництва (кредити на три
валий період залежно від терміну окупності проектів). У
цьому контексті також необхідно розглянути можливість
надання кредитів на виробництво експортної продукції з
тривалим циклом виготовлення, включаючи закупівлю си
ровини і матеріалів, що не виробляються в Україні.
В умовах жорсткого дефіциту фінансових ресурсів
суб'єктів ЗЕД, при сталій фінансовоекономічній кризі,
більшої ваги у безперебійному функціонуванні виробницт
ва набирає інструмент пільгового кредитування, переваж
но довгострокового. За допомогою здешевлених державою
кредитів, в тому числі і на виробництво відповідної експор
тної продукції, експортер може активно застосовувати таку
конкурентну перевагу, причому на кращих для підприєм
ства процентних умовах, ніж ринкові.
Серед заходів державної підтримки розвитку експорту
продукції в умовах ринку доцільними були б такі: дозвіл
комерційним банкам створювати спеціальні фонди для дов
готривалого кредитування заходів щодо підвищення конку
рентоспроможності виробленої продукції, освоєння нових
її видів та ринків збуту завдяки зменшенню у встановлених
межах норм обов'язкового резервування коштів у НБУ;
пільгове оподаткування прибутків банків, отриманих від
кредитування таких проектів.
IV. Страхова політика. Страхування державою експор
тної діяльності підприємств суб'єктів ЗЕД як форма зовні
шньоекономічної діяльності передбачає захист їх економі
чних інтересів протягом періоду, в якому відбуваються певні
події (страхові випадки), за рахунок коштів, які формують
ся зі сплачених ними внесків (страхових премій) у бюджет
держави (за прийнятими правилами державного страхуван
ня) [1].
На нашу думку, державне страхування має бути спря
моване за двома напрямами. Перший визначає страхування
витрат на формування пропозиції, тобто виробничих вит
рат. Цей метод стимулювання експорту забезпечує перед
бачуваність витрат у фазі формування пропозиції. Державні
гарантії можуть покрити витрати в тому випадку, коли про
позиція виявляється незрівноваженою з попитом. Таким
чином, високовитратне формування пропозиції стає доступ
ним і малим виробникам. Крім того, це дає змогу знизити
ціну пропозиції, оскільки експортер, маючи гарантії, може
виключити ступінь ризику з розрахунків договірної ціни.
Другий виокремлює експортне страхування. Воно пе
редбачає ризик щодо невиконання замовлення або виник
нення небезпеки непогашення фінансових вимог експорте
ра. В обох випадках експортер не отримує в повному обсязі
передбачуваних доходів. Зазвичай це відбувається з неза
лежних від нього причин. Для подолання таких проблем
застосовується державне страхування експортних операцій.
За таких обставин серед заходів державної підтримки роз
витку експорту продукції в умовах розбалансування фінан
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совоекономічної кон'юнктури зовнішнього ринку доціль
ними були б такі:
а) створення правової системи страхування зовнішнь
оекономічних ризиків, зокрема ризиків неплатоспромож
ності або банкрутства закордонних контрагентів;
б) запровадження пільгового оподаткування операцій
(у встановлених межах) українських страхових організацій
щодо страхування зовнішньоекономічних ризиків;
в) хеджування валютних ризиків українських підпри
ємствекспортерів.
У міжнародній практиці існує кілька варіантів участі
держави у страхуванні експорту:
а) адміністративне страхування експортерів через
підрозділ міністерства, спрямовуючи страхові премії без
посередньо до бюджету і безпосередньо з бюджету сплачу
ючи страхові відшкодування (наприклад, колишня система
державного експортного страхування у Швейцарії). Але
вона мала негативні наслідки — неефективна організація
страхування і великі збитки для бюджету;
б) створення окремих установ, які працюють на само
окупній основі, тобто покривають адміністративні витрати
на страхові відшкодування надходженнями від премій (на
приклад, британська установа державного страхування ек
спорту — ECGD, японська установа державного страхуван
ня експорту — ESD\MITI, а також аналогічні страхові
структури у Греції, Ірландії, Данії, Кіпрі та інші). Якщо ре
зерви таких страхових організацій недостатні для покрит
тя страхових відшкодувань, вони можуть покрити нестачу
за рахунок кредитів із бюджету [4].
На нашу думку, саме другий варіант може бути більш
прийнятним для України, оскільки державне страхування
експортних ризиків базується, головним чином, на недоско
налості внутрішнього ринку послуг експортного спрямуван
ня. Так, приватні страховики не бажають надавати страхо
вого покриття для найбільш ризикових експортних регіонів,
тому ринок страхування експорту буде неповним без уря
дового втручання.
Таким чином, державна політика страхування експор
тних ризиків за другим зазначеним вище варіантом дозво
ляє суб'єктам ЗЕД здійснювати експортні поставки у регіо
ни з високим ризиком невиконання боргових зобов'язань.
Така напівдержавна установа (товариство, агенція, зокре
ма галузева) за допомогою перерозподілу ризиків серед
страхових компаній (у тому числі і закордонних) змогла б
підвищити вірогідність повернення державних експортних
кредитів, а також поповнити власні кошти, які в майбутнь
ому можна було б використати для того, щоб страхувати
експорт в умовах обмеженої державної підтримки, а потім
— взагалі без неї.
Ця ж страхова структура змогла б надати досить вели
кий обсяг покриття і тим самим скоротити потік грошових
коштів, які направляються за кордон, тобто перестрахува
ти в іноземних перестраховиків тільки ті ризики, які пере
вищують можливості активних перестраховиків у цілому. Це
дозволить задовольнити національні інтереси, сформувати
резерви, інвестувати ці резерви у національну економіку.
З огляду на весь комплекс факторів, що визначають стан
і перспективи розвитку українського експорту продукції,
назріла необхідність невідкладних кроків для формування
цілісної системи заходів державного управління експортним
потенціалом галузі, що повинні узгоджуватись з положен
нями Концепції розвитку експортного потенціалу України.
Запропонована система організаційних і економічних
заходів управління експортним потенціалом сприятиме
ефективнішому виконанню покладених на державу функцій
щодо його розвитку, а також розширенню участі України у
світовому розподілі праці.
Враховуючи важливість зовнішньоекономічної діяль
ності, створення такої системи економічного та організац
ійного управління експортом має стати комплексним зав
данням на всіх регіональних рівнях, охоплювати всі галузі
народного господарства.
Саме тому в статті пропонується розробка і впровад
ження Галузевої комплексної програми розвитку і реалі
зації експортного потенціалу України. Щоб ця програма
не залишилася просто декларативним документом, необхі
дно зробити інші, у першу чергу, суміжні галузеві програми
управління експортом (наприклад, програма управління ек
спортом меблевої і деревообробної промисловості,
сільського господарства, транспорту, важкого машинобу
дування, суднобудування тощо). Реалізація таких програм
дасть змогу повніше узгодити територіальні та галузеві інте
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реси, щоб здійснити зовнішньоекономічний прорив. До та
ких програм відносяться комплексні заходи стимулювання
розвитку експортного потенціалу, переспеціалізації вироб
ництв та підприємств із метою зменшення зовнішньоеконо
мічної заборгованості тощо.
Галузева програма потрібна лише як механізм вибірко
вої структурної корекції експорту, а не як тотальний ме
ханізм його стимулювання в цілому. Тому підтримувати тре
ба не те, що й так розвивається, а те, що має добрі перспек
тиви розвитку в майбутньому, має посідати чільне місце в
перспективі, але блокується поточними недосконалостями
економічної системи.
Програма має базуватися на якісно нових принципах
стимулювання розвитку. Вона в жодному разі не повинна
підмінювати собою функції підприємств у визначенні на
прямів експортної діяльності. Програма має бути орієнти
ром для них, "запрошенням" до інвестицій, планом дій
ДКЛГУ щодо створення режиму найбільшого сприяння для
роботи підприємців у цих напрямах.
У подальшому галузева політика ефективного управління
розвитком експортного потенціалу має бути спрямована на
подвійну диверсифікацію. З одного боку, це розширення но
менклатури виробів та набору послуг, які є предметом міжна
родної спеціалізації (диверсифікації експорту). З іншого —
створення конкурентоспроможних суміжних і підтримуючих
галузей і виробництв, технологічно пов'язаних із галузями й
виробництвами експортної спеціалізації, тобто створення
об'єднань міжнародноконкурентоспроможних підприємств.
У створенні сучасного конкурентоспроможного секто
ра економіки істотну допомогу можуть надати іноземні інве
стиції, особливо за умови, що за допомогою ефективної
системи регулювання вдасться сконцентрувати їх приплив
саме в пріоритетні сектори. При відчутному надходженні
іноземних інвестицій у такі сектори економіки варто про
водити дуже виважену і обережну політику, стежачи за тим,
щоб іноземний капітал і діяльність підприємств з іноземни
ми інвестиціями справді відповідали національним інтере
сам, а не перетворювалися на засіб ліквідації потенційно не
безпечних конкурентів серед українських фірм.
Програма управління експортом повинна спиратися на
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" [3],
Постанову Кабінету Міністрів "Про заходи щодо розвитку
зовнішніх ринків українських товарів (робіт, послуг)" [6] та
інші нормативноправові акти в цій сфері.
ВИСНОВКИ
Запропоновані і деталізовані у даній статті організаційні
і економічні методи державного управління експортним
потенціалом можуть бути основою розробки галузевої ком
плексної програми розвитку і реалізації експортного потен
ціалу, яка б узгоджувалась із Концепцією розвитку експор
тного потенціалу України.
Визначено, що головним завданням галузевої комплекс
ної програми розвитку і реалізації експортного потенціалу
України має стати формування сприятливих економічних,
організаційних, правових та інших умов для розвитку екс
портного потенціалу України та підвищення ефективності
його використання, а також створення механізмів надання
фінансових, податкових, інформаційноконсультативних,
маркетингових та інших видів підтримки експортерам.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес демократизації держави в сучасних умовах
нерозривно пов'язаний із функціонуванням таких інсти
тутів громадянського суспільства як неурядові органі
зації, які реалізують приватні, корпоративні, економічні,
політичні, культурні та інші інтереси різноманітних соц
іальних груп, і тим самим здійснюючи позитивний вплив
на становлення громадянського суспільства та допома
гаючи налагодженню ефективного соціального і пол
ітичного діалогу між ним і державою.
Сам демократичний устрій держави вимагає тісної
співпраці між урядовими та суспільними (неурядовими)
інституціями. Така взаємодія базується на постулаті, що
громадянське суспільство, будучи сферою реалізації
індивідуальних і колективних інтересів і потреб, не в
змозі вирішити проблему їх узгодження. Функцію при
мирення, узгодження цих інтересів, забезпечення сус
пільного порядку і згоди щодо основних питань сусп
ільнополітичного розвитку у західних демократіях бере
на себе правова держава як виразник волі всього насе
лення і спираючись на публічний характер своєї діяль
ності.
Особливо актуальним є питання налагодження взає
модії організацій неурядового сектора та державної
влади в Україні, в якій зберігаються міцні патер
налістські традиції вирішення суспільних проблем збо
ку держави.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність означеної проблематики підтверд
жується дослідженнями Д. Льюіса, Д. Стоуна, Дж. Фіше
ра, В. Пауелла, Л. Збігнєв, Дж. Кларка, М. Едвардса та
інших зарубіжних вчених. Серед російських дослідників
питанню сутності неурядових та громадських органі
зацій присвячували свої праці Т. Богомолова, А. Дар
ков, Т. Матвєєва, Ю.Тихоміров, Д. Урсін, Ц. Ямпольсь
ка та інші.
Проблему сутності і типологізації неурядових та
громадських організацій у вітчизняній літературі дослі
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джували Т. Базовкін, В. Білецький, О. Ващук, О. Голі
ченко, В. Новохацький, О. Михайловська, О. Сунгуров,
С. Рябов, Л. Усаченко, О. Ярош та інші.
Проте незважаючи на численні дослідження, про
блему сутності неурядових організацій не можна вва
жати закритою, адже у вітчизняній науковій літературі
і досі не існує єдиного погляду на інтерпретацію понят
тя "неурядова організація".
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
При дослідженні природи неурядових організацій прин
циповим питанням залишається визначення їх сутності,
функцій та завдань у контексті впливу цих інститутів гро
мадянського суспільства на рішення державної влади.
МЕТА ТА ЦІЛІ СТАТТІ
Метою даного дослідження є з'ясування природи
неурядових організацій, систематизація типів неурядо
вих організацій в контексті їх взаємодії з державною
владою. Відповідно ставляться завдання:
1) проаналізувати основні підходи до трактування
поняття "неурядові організації" в іноземній та вітчиз
няній науковій літературі;
2) запропонувати авторське визначення поняття "не
урядові організації" з позиції теми дослідження;
3) дослідити існуючі класифікації неурядових орга
нізацій та запропонувати власну типологізацію в кон
тексті їх взаємодії з державною владою.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В останній час в українських суспільних науках все
більше набуває популярності термін "неурядова орга
нізація", що позначає громадські об'єднання. У зв'язку
з цим необхідно зупинитися на визначенні цього понят
тя і з'ясувати, чи доречно його трактувати лише як си
нонім терміну "громадська організація" чи воно може
позначати лише певний тип громадських організацій.
Термін "неурядова організація" (nongovernmental
organizations) є більш поширеним на заході. Уперше він
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був закріплений у Статуті Організації Об'єднаних Націй.
На сьогодні він зустрічається у низці міжнародних до
кументів та у законодавстві багатьох держав світу. Вра
ховуючи, що цей термін поширений у міжнародних
правових документах, деякі дослідники, зокрема такі,
як Т. Матвєєва, Д. Урсін [4; 10], трактують цей термін
лише в контексті міжнародних відносин. На думку рос
ійських вчених, неурядові організації є суб'єктами
міжнародних відносин. Відповідно основними метода
ми їх роботи є лобіювання свої інтересів в ООН та інших
міжурядових організаціях, а також тиск на уряди різних
держав. Сюди належать Грінпіс, Amnesty International
(Міжнародна амністія), Human Rights Watch (Нагляд за
правами людини) тощо.
Проте більш поширеною є інша, ширша, трактовка
неурядових організацій як громадських об'єднань, які
не є державними та комерційними (прибутковими)
структурами. Так, за визначенням Д. Льюіса, неурядові
організації — це створені і керовані громадянами орган
ізації без жодного формального втручання держави і,
які слугують противагою державі та ринку [11, с. 1, 15].
Так само цей термін трактує низка інших англомовних
вчених, наголошуючи на тому, що захищаючи грома
дянські права тих чи інших соціальних, професійних,
національних та інших груп населення або об'єднань
громадян, неурядові організації є насамперед посеред
ницькими організаціями, здатними "тиснути" на дер
жавні органи влади [12, с. 2; 13, с. 45—62].
Вітчизняні автори визначають неурядові організації
як локальні, національні чи міжнародні об'єднання лю
дей, діяльність яких здійснюється з ініціативи громадян,
а не з санкції чи вказівки уряду, й не має на меті отри
мання прибутку. Неурядові організації виконують ши
роке коло функцій, таких як захист прав людини, на
дання допомоги біженцям, боротьба за роззброєння,
здійснення дослідницьких та освітніх заходів" [6, c. 567].
Такої ж точки зору дотримуються й інші вітчизняні
вчені, акцентуючи увагу на особливі риси неурядових
організацій, такі, як добровільність, незалежність (від
державних та комерційних інституцій), непідпорядко
ваність урядовим структурам, неприбутковість; зорієн
тованість на суспільне благо [2, с. 31; 5, с. 6; 8, с. 43—57].
Аналіз вказаних джерел свідчить, що переважна
більшість вітчизняних дослідників ідентифікують неуря
дові організації з громадськими. Це безумовно вірно,
проте, якщо для англомовних авторів є очевидним вплив
неурядових організацій на політичний процес та дер
жавне управління, то для українських цей аспект при
визначенні досліджуваного поняття майже не знайшов
відображення. Хоча переважна більшість дослідників і
вказують на те, що в цілому такі організації виконують
роль посередників між суспільством і державою.
Лише в окремих працях цьому питанню приділена
необхідна увага. Так, на думку С. Г. Рябова, неурядова
організація — це громадське об'єднання індивідів або
груп, яке бере участь також у політичній діяльності [7,
с. 189]. Як вважає Л. М. Усаченко, "неурядові організації
створюють для громадян можливість брати безпосеред
ню участь у розв'язанні проблем власного життя, у
прийнятті відповідних рішень, у налагодженні парт
нерської співпраці між собою та з державними органа
ми" [9].
Ми погоджуємось із концептуальними уточнення
ми зазначених авторів на природу неурядових органі
зацій, оскільки вони зближують розуміння діяльності
громадських організацій в Україні з функціонуванням
nongovernmental organizations в країнах Західної Євро
пи та США. Відповідно, автор пропонує розглядати оз
начене поняття як громадські організації, які будучи
неприбутковими, незалежними та непідпорядкованими
урядовим та комерційним структурам, захищають
інтереси окремих груп громадян шляхом активної взає
модії з державною владою. Іншими словами, специфі
кою їх діяльності, на відміну від інших громадських ор
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ганізацій є активна взаємодія, часто на професійному
рівні, з державною владою, яка повною мірою розкри
вається в їхніх суспільних функціях.
Для детальнішого вивчення сутності неурядових
(громадських) організацій необхідно зупинитися на про
блемі класифікації таких організацій. Вона допомагає
детальніше визначити суспільну роль цих організацій,
визначити напрями та наслідки їх діяльності. Класифі
кації, як правило, створюють за низкою критеріїв.
Найбільш популярними серед них є: суб'єкт та об'єкт
діяльності, сфера діяльності, вид і спрямованість діяль
ності, мета організації тощо. Як правило, більшість ти
пологій здійснюється на підставі одного чи двох клю
чових критеріїв. Адже врахувати усі аспекти їх функц
іонування доволі складно.
Виходячи з таких міркувань, деякі дослідники [1, с.
17] вважають, що найістотнішою характеристикою не
урядових організацій є тип діяльності, яка в свою чергу
характеризується спрямуванням та змістом. Відповідно
до цих критеріїв неурядові організації поділяються на:
— організації, діяльність яких спрямована на самих
себе: захисні, що найчастіше виступають як групи тис
ку, котрі домагаються врахування своїх інтересів на
урядовому рівні; самодопомогові; аматорські;
— організації, діяльність яких спрямована на інших:
благодійні фонди; благодійні організації; правозахисні
групи; громадськополітичні й політичні організації та
рухи.
Інші вчені акцентують увагу на сфері діяльності не
урядових організацій [3, с. 19]. Вони поділяються на:
— організації, що діють в економічній сфері та сфері
трудових відносин (спілки споживачів, адвокатів, проф
спілки, кооперативні спілки);
— організації в соціальній сфері (об'єднання вете
ранів, товариства інвалідів, благодійні організації);
— організації у сфері дозвілля і відпочинку
(спортивні організації, спілки філателістів, клуби сімей
ного дозвілля тощо);
— організації у сфері релігії, науки, культури (цер
кви, наукові асоціації, спілки письменників, художників,
артистів тощо);
— організації у політичній сфері (екологічні рухи,
організації із захисту прав жінок, національних меншин,
антиглобалісти тощо).
На думку О. Сунгурова [8, с. 29], неурядові (гро
мадські) організації слід класифікувати за допомогою та
ких критеріїв, як підстава утворення та характер потреб,
які задовольняють ці організації. Дослідник їх поділяє на:
— організації, діяльність яких пов'язана з інтереса
ми самих її членів. Це організації взаємодопомоги, які
об'єднують людей за принципом спільної проблеми
(організації інвалідів, батьків хворих дітей тощо); орга
нізації клубного типу, що включають різноманітні гру
пи самовдосконалення, клуби за інтересами тощо;
— організації, які не пов'язані безпосередньо з інте
ресами самих її членів. Це організації соціальної справед
ливості або благодійні, які ставлять за мету вирішення гу
манітарних і соціальних проблем. При цьому такі органі
зації можна поділити на ті, що займаються вирішенням
проблем конкретної категорії населення (сиріти, люди
похилого віку, багатодітні), і ті, що намагаються вирішити
конкретні типи проблем (боротьба зі СНІДом, бездомність
тощо); до цього типу належать також екологічні органі
зації, діяльність яких спрямована на вирішення екологіч
них проблем, захист навколишнього середовища;
— правозахисні організації — до цього виду нале
жать як традиційні правозахисні організації, так і гру
пи громадського контролю, які покликані контролюва
ти діяльність виконавчої влади, стежити за дотриман
ням законних процедур у ході виборчих компаній;
— інфраструктурні організації, мета яких сприяти
діяльності інших неурядових організацій. Це організації
займаються правовим забезпеченням діяльності гро
мадських організацій; це дослідницькі і освітні органі
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зації, центри публічного права, аналітичні центри, цен
три підтримки та розвитку громадянського суспільства.
До цього виду належать організації громадських ініціа
тив, що ставлять за мету сприяти становленню парт
нерських взаємин між суспільством і владою.
Схожою із попередньою є класифікація неурядових
організацій за ознаками їх "фокусних груп" [5, с. 11].
Першим виділено клас тих неурядових організацій, чиї
фокусні групи складають самі їх члени ("НУО взаємодо
помоги" та "НУО клубного типу"). До другого класу відне
сено організації, націлені на рішення проблем, безпосе
редньо не пов'язаних із життєвими інтересами самих їх
членів ("НУО соціальної спрямованості", НУО "екологі
чної" спрямованості). До третього класу віднесено пра
возахисні організації. Четвертий клас складається з
"інфраструктурних" НУО, тих, чия місія — сприяння
діяльності інших НУО в самому широкому плані.
На нашу думку, кожна класифікаційна система має
свої переваги і кожна з них акцентує увагу на різні важ
ливі аспекти такого суспільного явища, як неурядові
організації. Варто відзначити, що розглянуті класифікації
інтерпретують неурядові або громадські організації у
досить широкому сенсі. Тому якщо відносити, наприк
лад, благодійні фонди або об'єднання за інтересами до
громадських організацій цілком прийнятно, то інтенси
фікувати їх із неурядовими організаціями у запропоно
ваному нами визначенні буде не коректно. Виходячи з
таких теоретикометодологічних міркувань, автор статті
пропонує класифікувати неурядові організації за кри
терієм ступеню впливу на державновладні рішення (фун
кціональної орієнтації на співпрацю з державною вла
дою). Класифікація неурядових організацій на підставі
вказаного критерію матиме наступний вигляд:
1) посередницькі організації, основною формою
діяльності яких є професійна співпраця з державними
органами влади. Ці організації умовно можна поділити
на дві групи. До першої відносяться групи інтересів, які
займаються лобіюванням інтересів тих чи інших соціаль
них груп в органах державної влади. Це інституційно
оформлені групи, які складаються з професійно підібра
них кадрів і діють на всіх рівнях влади через неформальні
узаконені канали. До другої можна віднести аналітичні
центри, які зазвичай у світовій практиці називають моз
ковими центрами або фабриками думок (think tanks).
Вони здійснюють дослідження політичних проблем і
рішень на замовлення; надають рекомендації з поточ
них політичних проблем, над якими працюють урядові
структури; оцінюють урядові програми тощо;
2) асоціації, які діють в економічній сфері та сфері
трудових відносин (союзи підприємців, профспілки,
різні професійні об'єднання та інші). Основна функція
таких неурядових організацій — захист прав вказаних
груп шляхом ведення від їх імені переговорів, укладан
ня колективних договорів з урядом, виборювання (шля
хом лобіювання) законодавчого й фінансового забез
печення свого функціонування;
3) традиційні правозахисні організації, діяльність
яких направлена на захист політичних прав різних соц
іальних груп або категорій населення;
4) організації громадянського контролю — гро
мадськополітичні й правозахисні організації, що
здійснюють нагляд за діяльністю виконавчої влади, зок
рема її силових структур, за дотриманням запропоно
ваної законом процедури в ході виборчих кампаній та
самих виборів тощо;
5) організації громадських ініціатив, що ставлять за
мету сприяти становленню партнерських взаємин між
громадянським суспільством і державною владою.

дових структур. Виходячи із західного розуміння неуря
дових організацій, автор пропонує трактувати поняття
"неурядові організації" як громадські організації, які,
будучи неприбутковими, незалежними та не підпоряд
кованими урядовим та комерційним структурам, захи
щають інтереси окремих груп громадян шляхом актив
ної взаємодії з державною владою.
З позицій теми дослідження автор статті пропонує
власну класифікацію неурядових організації (за кри
терієм ступеню впливу на державновладні рішення).
Відповідно вони поділяються на: посередницькі органі
зації; асоціації, які діють в економічній сфері та сфері
трудових відносин; традиційні правозахисні організації;
організації громадянського контролю; організації гро
мадських ініціатив.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Потребує подальшого вивчення практичні аспекти
проблеми залучення неурядових організацій до проце
су підготовки та прийняття державновладних рішень.
Зокрема, актуальним на сьогоднішній день є досліджен
ня форм та методів впливу неурядових організацій на
прийняття державновладних рішень у світі (на прикладі
розвинених демократичних країн) та в Україні, а також
їх результативності.
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Національна академія державного управління при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ ДЕРЖАВНОГО
СЛУЖБОВЦЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті досліджуються актуальні питання планування і реалізації професійної кар'єри та кар'єрного
зростання державних службовців. Саме державні службовці, які забезпечують якісне функціонування
державної влади, мають володіти певними знаннями і навичками, а також обов'язково підвищувати ква@
ліфікацію. Порушуються питання забезпечення якості набору й просування по службі, підготовки кадрів,
дотримання нормативних вимог у вирішенні кадрових питань, планування розвитку кар'єри. Також роз@
глядається, що включає система управління кар'єрою, та пропонуються напрями вдосконалення систе@
ми управління персоналом у сфері державної служби.
The pressing questions of planning and realization of professional career and quarry growth of civil servants
are probed in the article. Exactly civil servants which provide the high@quality functioning of state power must
own certain knowledges and skills, and also necessarily to promote qualification. The questions of providing of
quality of set and promotion are affected, trainings of personnels, observance of normative requirements, in the
decision of skilled questions, planning of development of career. Examined also, that control system by a career
includes and directions of perfection of control system by a personnel are offered in the field of government
service.
Ключові слова: кадрова політика, державна служба, кар'єрний ріст, кадровий потенціал, ротація, дер!
жавний службовець, персонал, професіоналізм.
Key words: skilled policy, government service, quarry growth, skilled potential, rotary press, civil servant,
personnel, professionalism.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сьогодні, коли Україна перебуває на шляху подаль
шого розвитку демократичної правової держави, нагаль
ним стає створення ефективної системи державного уп
равління, постійний пошук нових підходів до становлен
ня професійної державної служби, оновлення змісту
діяльності та підвищення престижу органів державної
влади й органів місцевого самоврядування.
Проблеми сучасної державної служби, державного
апарату є суттєвими для подальшого розвитку держав
ності України. Це закономірно, оскільки для втілення пол
ітичних та економічних перетворень потрібні відповідні
інститути та органи. Якість державного апарату, його інте
лектуальні можливості, ступінь ефективності роботи без
посередньо впливають на авторитет держави. Саме дер
жавні службовці забезпечують внутрішню та зовнішню
безпеку держави, розвиток економіки, ефективну роботу
установ освіти, охорони здоров'я та інших інститутів дер
жави, суспільства. Отже, закономірно виникає потреба у
формуванні сучасної, якісної системи державного управ
ління та її кадрового забезпечення.
Планування кар'єри повинно забезпечити максималь
но повну віддачу посадовця та отримання конкретним ор
ганом влади користі від його знань, умінь, навичок і квал
іфікацій. У професійній діяльності ці показники будуть
змінюватися: кваліфікація цілком може збільшитися, а на
бутий досвід допомагатиме виконувати завдання більшої
складності. Цілком ймовірно, що з часом сформується си
туація, за якої професійна кваліфікація посадовця досяг
не вищого рівня, і зможе обіймати вищу посаду. Для того
щоб цей процес не був стихійним, а керівництво та кадро
ва служба органу влади могли визначити та встановити цей
момент, потрібне створення всіх необхідних умов для мак
симально сприятливого здійснення зазначених процесів,
тобто необхідне планування кар'єри.
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Основним змістом планування кар'єри державного
службовця має стати ефективне використання усього
цінного, чим він володіє чи може володіти як фахівець,
та досягнення однієї з основних цілей державної служ
би — задоволення потреб та інтересів громадян Украї
ни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема формування та реалізації державної кад
рової політики взагалі досліджувалась у працях таких на
уковців як: В. Авер'янова, Н. Нижник, А. Андрушко, Г. Ата
манчук, С. Дубенко, В. Князєва, Г. Лелікова, В. Лугового,
Т. Мотренко, В. Сороко, О. Оболенського та ін. Що сто
сується дослідження питань планування кар'єрного роз
витку державного службовця, то вагомий внесок у цю
справу зробили Н. Гончарук, В. Романов, Н. Бєлецький,
М. Рудакевич, Ю. Ткаченко та ін. У їх дослідженнях роз
криваються основні завдання та механізми впроваджен
ня державної кадрової політики, викладено авторське
бачення стану кадрових процесів, кадрового корпусу дер
жавного управління України.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Однак, незважаючи на наявність певних досліджень
з цієї проблематики, існує виражена недостатність ана
лізу ключових питань планування кар'єри державного
службовця з урахуванням останніх правових, а також
політичних, економічних та глобальноіндустріальних
змін у суспільстві. З огляду на це у статті ставиться зав
дання дослідити та виявити актуальні питання у сфері
реалізації професійної кар'єри, планування кар'єрного
зростання державних службовців як засобу забезпечен
ня якісного функціонування державної влади.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчить практика, людський чинник стає страте
гічним і важливим аспектом ефективного розвитку дер
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жавної влади на сучасному етапі державотворення.
Змінилося ставлення до працівників — людські ресурси
відтепер виступають як джерело доходів, створюється
простір діяльності для кожного державного службовця,
кадрова політика інтегрується в загальну політику дер
жавної влади та суспільства.
Кадрова політика як складова внутрішньої та зовні
шньої політики держави і засіб її реалізації формується
на основі та в межах державної політики. Цілі, пріори
тети й принципи кадрової політики визначальною мірою
залежать від ролі держави в суспільстві, від вирішення
основних проблем становлення української державності,
типу правління (міри співвідношення президентської та
парламентської республіки), рівня і демократизації ме
ханізмів устрою держави, поділу та взаємодії гілок вла
ди (законодавчої, виконавчої та судової), розмежування
їхніх функцій і повноважень, перспектив перетворень
центральних, регіональних та місцевих органів влади [1,
с. 5].
Ключовими елементами механізму кар'єрного роз
витку державних службовців виступають засоби й мето
ди впливу на процес їхнього професійного зростання. До
них слід віднести такі кадрові технології, як щорічне оц
інювання, навчання (підготовка, перепідготовка, підви
щення кваліфікації), робота з кадровим резервом, про
ведення конкурсів, стажування, мотивація державних
службовців та ін. Важливе місце також посідають техно
логії постійного вивчення змісту, характеру та умов праці
державних службовців з метою вирішення проблем
організаційного розвитку: своєчасної зміни структури,
штату, корекції професійнокваліфікаційних вимог, вне
сення змін у реєстр посад державної служби та програм
професійного навчання [2, с. 168].
На державній службі темпи розвитку кар'єри персо
налу досить низькі. Аналіз посадового просування служ
бовців державних органів влади свідчить про стихійність
процесу кар'єрного зростання державних службовців,
нерівномірність стажу перебування на посаді, утворен
ня так званих кар'єрних "тупиків", кар'єрних "смітників",
швидкісних і десантних кар'єр. Все це негативно позна
чається як на можливості набуття державним службов
цем необхідного фахового досвіду для зайняття наступ
ної посади (швидкісні кар'єри), так і для раціонального
його використання при невчасному переміщенні на вищі
посади (кар'єрні "тупики", кар'єрні "смітники"). Серед
державних службовців, що заміщують головні посади,
такий "смітник" знаходиться в групі зі стажем від 10 до
15 років.
Кар'єрне зростання може відбуватися виключно за
умови наявності в самого державного службовця бажан
ня просування по службі. Не менш важливим фактором
є спроможність органу влади, посаду в якому займає
службовець, забезпечити необхідні для професійного
вдосконалення та службового підвищення умови. Крім
того, планування кар'єри може відбуватися лише в мас
штабах одного органу влади, оскільки зайняття держав
ним службовцем посад в інших органах влади надзвичай
но важко спрогнозувати, а кадрова служба не має мож
ливості діяти за межами власної установи. Отже, у пла
нуванні кар'єри є три обмежувальних фактора: межі ус
танови, спроможність органу влади створювати
відповідні умови та бажання самого державного служ
бовця. Саме узгодження цих трьох факторів й складає
мету планування кар'єри [3, с. 185].
Деякі керівники, професійно підходячи до розвитку
персоналу, звертають увагу на психологічні особливості
своїх працівників. Проявляється це у тому, що, обираю
чи працівника, виходять не тільки з вимог посади, але й
враховують можливості й особливості тієї чи іншої осо
би при визначені напряму роботи та дотримання функ
ціональних обов'язків. У таких випадках і державному
службовцеві, і керівникові важливо знати верхню й ниж
ню межі компетентності та здібностей кандидата на по
саду. Крім того, варто не тільки знати досягнення й не
вдачі державного службовця, але й вивчити ті внутрішні
механізми, які їх породжують.
План розвитку кар'єри — це базовий чинник зусиль
з виховання державних службовців. На жаль, багато ке
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рівників і кадрових служб не витрачають часу на ство
рення такого плану для своїх працівників. Як свідчить
практика, вони переконані, що в разі необхідності знай
дуть спосіб вирішення даної проблеми.
Ці кар'єрні аномалії негативно впливають на стиму
лювання трудової та фахової віддачі державних служ
бовців, створення сприятливого соціальнопсихологічно
го мікроклімату в їхньому середовищі. Неврегульованість
кар'єрних процесів призводить до того, що досвід праці
вників не завжди стає головним чинником їхнього поса
дового розвитку. Негативним явищем, хоча й типовим для
молодої вітчизняної державної служби, є швидкісна ка
р'єра. Зміст її полягає у стрімкому підвищенні по службі
або прийнятті на державні посади (часто дуже високого
рівня) осіб без відповідної практики та професійного дос
віду. Для управління кар'єрою на державній службі це
може бути винятком, а не правилом. На практиці держав
ний службовець перед призначенням на високу посаду
повинен пройти усі щаблі професійного зростання. Ця
вимога диктується інтересами суспільства, виходячи з
підтримки високого авторитету держави й поваги до її
законів.
Процес планування кар'єрного розвитку державних
службовців на сьогоднішній день несформований. Про
це може свідчити, наприклад, те, що застосування прак
тики з підготовки, перепідготовки та підвищення квалі
фікації державних службовців не впливає на їхні призна
чення й підвищення по службі. У результаті державний
службовець, отримавши додаткові знання в процесі на
вчання, не має можливості їх реалізувати у своїй уста
нові. Більше того, не використані на практиці знання
втрачають свою цінність, а форми професійного розвит
ку — стимулюючу роль в управлінні кар'єрним розвит
ком. У зв'язку із цим, на наш погляд, доцільно було б
здійснювати додаткову підготовку державних служ
бовців за конкретним призначенням.
Важливим стимулюючим фактором професійного
розвитку може стати система управління кар'єрою дер
жавного службовця — від прийому на роботу і до
звільнення. На переконання багатьох у сфері державно
го управління управління кар'єрою включає:
1) планування індивідуальної кар'єри працівників (от
римання професійних консультацій, створення робочих
груп планування кар'єрного розвитку, надання допомо
ги співробітникам у плануванні їхнього саморозвитку, ви
явлення кар'єрного ресурсу);
2) загальне планування кар'єри (аналіз рівня розвит
ку кадрів установи, зокрема за допомогою центрів оцін
ки потенціалу та розвитку, спільне планування кар'єри);
3) організаційні процеси (призначення на посади, пла
нування наступності та безперервності кар'єри, рекла
мування шляхів можливого розвитку, планування потре
би в працівниках, використання спеціальних схем швид
кого підвищення по службі для перспективних співробі
тників) [4, с. 78].
Процеси управління кар'єрою сприяють підвищен
ню конкурентоспроможності співробітників і змушу
ють керівників та підлеглих учитися спільно справля
тися зі змінами, що відбуваються. Успішність цих про
цесів багато в чому залежить і від організаційної куль
тури, зокрема від спільності інтересів працівників і
керівництва, від того, чи поділяє керівництво з підлег
лими їхні висхідні принципи та ціннісні пріоритети [4,
с. 79].
Таким чином, основний зміст планування кар'єрного
розвитку державного службовця полягає в тому, щоб усе
цінне, чим він володіє та може володіти як фахівець,
ефективно використовувалося і для досягнення цілей
державної служби, і для задоволення інтересів особис
тості. Уміло розпорядитися цим надбанням — найваж
ливіше й найскладніше завдання керівників і кадрових
служб органів державної влади.
Планування індивідуального професійного розвитку
та посадового підвищення означає для державного служ
бовця, що він повинен бути внесений у план кар'єрного
розвитку. Цей план може бути складений з перспекти
вою на 3—5 років з моменту призначення державного
службовця на посаду.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
План кар'єрного розвитку — це документ, у якому
представлено варіант (варіанти) професійного розвитку
та посадового підвищення державного службовця в
організації. Він має включати положення плану профес
ійного розвитку державного службовця та назви посад,
у разі призначення на які працівники можуть пройти ста
жування й тимчасово виконувати посадові обов'язки
інших працівників, а також заплановані призначення та
необхідні для цього заходи з його професійного розвит
ку [5, с. 84].
План кар'єрного розвитку може бути коротко, се
редньо і довгостроковим. У ньому важливо враховувати
терміни і стадії перебування на посаді. Документ слід
складати виходячи з того, що оптимальний час перебу
вання спеціаліста на одній посаді, як правило, становить
4—5 років. Планомірне, постійне переміщення (ротація)
персоналу сприяє підвищенню його трудової віддачі [6,
с. 166—169].
Практика країн з розвиненою демократією та рин
ковою економікою свідчить, що для успішної кар'єри пра
цівника його термін перебування на одній посаді в серед
ньому має не перевищувати 5 років. Після закінчення цьо
го строку обов'язково необхідно створити для держав
ного службовця нові умови для робот. У протилежному
випадку в працівника може знижуватись інтерес до про
фесійного розвитку та зацікавленість до процесу і ре
зультату праці, а також відбуватися професійна дегра
дація. За відсутності можливостей професійного чи по
садового зростання необхідно передбачити та застосу
вати механізми стимулювання трудової віддачі та про
фесійного розвитку.
Однак орієнтуватися при ротації державних служ
бовців лише на 4—5річний термін перебування на посаді
не слід. Адже багато залежить від професійного потенц
іалу службовця, індивідуальної роботи з ним і можливо
стей створювати умови для активізації розвитку його
здібностей [6, с. 170—173].
У системі кар'єрного розвитку першочергове значен
ня мають початкова та адаптаційна підготовки. Особи,
які вперше приймаються на державну службу, не мають
спеціальної підготовки для виконання своїх обов'язків,
потребують початкової підготовки, яка спрямована на
отримання загальних знань і навичок, необхідних для
роботи в державній службі. Адаптаційні програми нада
ють спеціальну підготовку для виконання нових функцій
після або до переведення на іншу чи вищу посаду.
Державні службовці, як й інші працівники, користу
ються загальним правом на підвищення кваліфікації.
Більшість нормативних актів проголошують обов'язок
проходити підвищення кваліфікації, зокрема займатися
самоосвітою, тобто підтримувати на сучасному рівні свої
знання та кваліфікацію.
Можна запропонувати такі напрями вдосконалення
системи управління персоналом у сфері державної служ
би:
— реорганізація кадрових служб (необхідно створи
ти такі кадрові служби, які, крім відомих класичних зав
дань адміністрування кадрів, виконували б також стра
тегічні функції щодо керівництва організаційною струк
турою, грунтувалися на ретельному кадровому плану
ванні, а також створити спеціальні відділи, які б займа
лися плануванням кар'єри державних службовців, анал
ізом роботи персоналу установи);
— створення структурованої бази даних, яка вклю
чала б відомості про: вакансії; осіб, що пройшли підви
щення кваліфікації; пропозиції керівників щодо просу
вання по службі певних працівників; інформацію про пра
цівників передпенсійного віку тощо. Використання цих
та подібних даних полегшить завдання аналізу внутрішніх
людських ресурсів, допоможе ефективно управляти пер
соналом організаційної структури;
— розробка нового мотиваційного механізму, завдан
ням якого має стати спонукання державного службовця
постійно оновлювати свої професійні знання, вміння та
навички;
— запровадження чіткого та прозорого механізму
зв'язку між висновками атестаційної комісії та службо
вим просуванням, розвитком кар'єри державного служ
бовця [7, с. 430].
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ВИСНОВКИ
З кар'єрою пов'язані будьякі переміщення персо
налу. Уявлення про кар'єру постійно зазнають змін, що
дає можливість окремим державним службовцям осмис
лювати свій професійний розвиток, порівнювати влас
ний теперішній і минулий досвід, реально оцінювати свої
можливості в майбутньому. Основний зміст плануван
ня кар'єрного розвитку державного службовця полягає
в тому, щоб усі наявні можливості державного органу
були задіяні для підвищення професійної компетенції
персоналу з урахуванням цілей державної служби, з
одного боку, та інтересів і здібностей службовця, з
іншого.
Навчання та розвиток мають не тільки бути сфоку
совані на потребах державного органу, але й відповідати
вимогам індивіда, його можливостям, прагненням і по
тенціалу. Тому, кожний державний службовець має по
стійно займатися подальшим розвитком та стати ключо
вою фігурою в плануванні своєї кар'єри і свого профес
ійного розвитку.
Планування кар'єрного розвитку державного служ
бовця є необхідною складовою ефективної діяльності
будьякого органу державної влади. Дбаючи про профес
ійний розвиток своїх працівників, органи влади таким чи
ном формують сприятливий і діловий мікроклімат у ко
лективі, підвищують мотивацію співробітників та їхню
відданість організації, забезпечують збереження управ
лінських традицій.
Планування та розвиток професійної кар'єри пози
тивно впливають на державних службовців. Підвищую
чи свою кваліфікацію, здобуваючи нові знання та навич
ки, вони стають більш конкурентоспроможними на рин
ку праці й отримують додаткові можливості для профес
ійного зростання як усередині організації, так і за її ме
жами.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Враховуючи, що сьогодні для України важливим та
складним завданням є створення професійної державної
служби, а якість її службовців усе ще залишається ниж
чою за європейські стандарти, є надзвичайно перспектив
ним подальше вивчення питань, порушених у даній статті.
Особливу увагу, на наш погляд, слід звернути на освіту
та підготовку державних службовців. При цьому голов
на увага має бути направлена на пошук, збагачення та
раціональне використання здібностей державних служ
бовців, на збереження та якісне зміцнення кадрів, на оп
тимальне узгодження потреб органів влади та особисті
сних інтересів державних службовців.
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COMPETENCY AS A KEY CONCEPT FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PUBLIC SERVICE

У статті розглядаються проблеми теорії компетенцій та практики запровадження компетентнісного
підходу для раціонального застосування його в державній службі України, з урахуванням зарубіжного
досвіду. Автор досліджує сучасні моделі компетенцій в тих країнах, де на підставі цих моделей створю@
ються конкретні технології управління людськими ресурсами.
The article deals with the problems of the competencies theory and practice of implementation of competency
approach for rational use in the public service of Ukraine, taking into account international experience. The
author examines current competency models in those countries where on the basis of these models specific
technologies of human resource management are developed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Ефективність державного управління залежить від про
фесійної готовності службовців реалізовувати політику ре
форм, адміністративні і управлінські послуги відповідно до
повноважень, визначених функціональною компетенцією
органа виконавчої влади.
Для України як незалежної держави актуальним зали
шається питанням формування стабільного і професійного
корпусу державних службовців, управління яким потребує
якісно нових підходів, основаних на принципах роботи з
персоналом, зокрема в контексті відбору бажаючих працю
вати в державній службі та оцінювання персоналу на всіх
етапах проходження служби.

Зазначене спрямування наукових пошуків є наслідком
застосування в новому Законі України "Про державну служ
бу" [1] принципу розвитку компетентності осіб. На відміну
від чинного закону, компетентнісний підхід має бути осно
вою оцінювання здатності державних службовців викону
вати посадові обов'язки.
Керуючись Національним планом дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010—
2014 роки [2], Національне агентство України з питань дер
жавної служби (далі — Нацдержслужба) своїми наказами
затвердило Порядок визначення спеціальних вимог до дос
віду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої осо
бою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної
компетентності осіб, які претендують на зайняття посад
державної служби груп II, III, IV і V (далі — Порядок), а
також з урахуванням визначених рамочних вимог Типовий
профіль професійної компетентності посади керівника апа
рату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетент
ності осіб, які претендують на зайняття цієї посади [3; 4].
Ці документи створили новий прецедент у процесі відбору,
управління та оцінювання персоналу, але залишили відкри
тим питання стандартів у відборі кадрів, змісту освітньо
професійних характеристик державних службовців, науко
во обгрунтованих методик оцінок якості роботи та ін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основу для роботи з персоналом для отримання очіку
ваної результативності (в контексті змісту посади чи про
дукту діяльності) складає розуміння співвідношення ком
петенції посади і компетентності, яку виявляє державний
службовець у процесі роботи.
Теоретичним аспектам зазначеної проблеми присвя
тили свої роботи такі зарубіжні дослідники, як: Р. Уайт,
А. Снайдер, Х. Ебелінг, У. Розвелл, Дж. Равен та інші.
В Україні відсутні фундаментальні дослідження спів
відношення компетенції та компетентності, хоча окремі ас
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
пекти проблеми розглянуті у публікаціях Л. Гогіної, В. Мот
З огляду на те, що поки підхід, заснований на компе
ренка, О. Оболенського, В. Сороко, Ю. Шарова і можуть
бути покладені в основу вітчизняних пошуків наукового тенціях, є все ще новиною в Україні і не отримав узгодже
обгрунтування новацій в управлінні персоналом державної них механізмів застосування, вважається доцільним у ме
жах наукових поглядів, що сформували науку "державне
служби.
управління", проаналізувати методологічні проблеми теорії
компетенцій та практики запровадження компетентнісно
НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
го підходу для раціонального застосування його в державній
ПРОБЛЕМИ
Проблема реалізації компетентнісного підходу для уп службі України, зокрема з урахуванням зарубіжного досв
равління персоналом у системі державної служби України іду.
потребує як теоретичного осмислення, так і перегляду тра
диційних підходів організації діяльності та оцінювання до ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Останнім часом науковці та практики державного уп
сягнень державних службовців згідно концепції професій
равління все частіше пов'язують категорію "теорії компе
ної компетентності.
Перш за все, це стосується процесу відбору персоналу, тенцій" з переглядом освітніх стандартів, організаційних
який повинен, якщо не позбавити ризиків некомпетентності, моделей, з оцінкою ефективності професійної діяльності в
то дати можливість їх прогнозувати аби запропонувати за різних галузях знань. Між тим, теорія компетенцій досі не
ходи з підвищення рівня особистих знань, вмінь і навичок має чітких визначень і застосовує для своїх цілей різно
працівника. Для визначення ступеня відповідальності лю манітні тлумачення як змісту ключових понять (компетен
дини посадовим вимогам необхідно спиратися на чіткі кри ція, компетентність), так і структури явищ, які ці поняття
терії відбору, зокрема такі, що засновані на компетенціях. охоплюють.
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Існує, щонайменше, чотири підходи, що визначають
сутність компетенції, і покладені в основу відповідних при
кладних моделей.
Перший підхід, пов'язаний з іменем Р. Уайта, назива
ють американським поведінковим підходом. Американська
традиція досліджень компетенцій акцентує увагу на по
ведінці. Саме він і започаткував загальну тенденцію, яка
пов'язує ідею компетенцій з психологічними теоріями.
Американській підхід дослідження компетенцій одно
часно розвивається у двох напрямах. Перший з них орієн
тований на дослідженнях індивідуально представлених ком
петенцій. У даний час вони в більшому ступені оцінюються
як функціональні, а не як поведінкові, оскільки спрямовані
на конкретний клас робочих завдань. Цей напрям можна
назвати психологічним, оскільки в його основі лежать ро
боти психологів (Д. МакКлеланда [5] та ін.).
Другий напрям у дослідженні компетенцій пов'язаний
з розвитком стратегічного менеджменту. Концепція стра
тегічного менеджменту передбачає погляд на організацію
як на особливий суб'єкт, одночасно носить характеристики
цілісності (організація сприймається як особливий, само
стійний суб'єкт) і структурності (організація як система
діяльності суб'єктів або як особливий груповий суб'єкт). З
цієї точки зору відносно особи, яка реалізує технології стра
тегічного менеджменту, прийнято говорити про особливі
організаційні компетентності, які в американському кон
тексті називаються ядерними (центровими), а в вітчизняній
літературі називаються ключовими або конкурентними.
Ще однією особливістю американського підходу є зас
тосування концепції лідерства для розробки ідей компе
тенцій, особливо — в цілях об'єднання питань індивідуаль
них і організаційних компетентностей.
Другий підхід називається британським функціональним
підходом, багато в чому пов'язаним з розвитком системи ос
віти. Міністерство освіти Великобританії прийняло на озб
роєння особливу модель компетенцій, розроблену Дж. Че
тамом і Дж. Чіверсом [6]. Ця модель виступає як новий етап
розробки ідеї компетенцій, оскільки (на відміну від базових
американських моделей) передбачає не просто набір компе
тенцій, а намагається визначити їх взаємозв'язок. У резуль
таті з'являється особливий "тетраедр компетенцій", який
включає в себе: когнітивні компетенції (знання і розуміння,
засновані на формальному навчанні і досвіді), функціональні
компетенції (навички, особливі вміння, які людина може про
демонструвати в своїй сфері діяльності), особистісні компе
тенції (розуміння того, як необхідно поводитися в конкрет
них ситуаціях, мотивація, спрямована на підвищення ефек
тивності діяльності), етичні компетенції (цінності, позиції на
основі яких приймаються рішення і здійснюються дії), мета
компетенції (здатність позитивно реагувати на критику,
справлятися зі складними ситуаціями). Звичайно, у цій мо
делі легко вгадується "айсберг компетенцій", запропонова
ний в якості наочної моделі структури компетенцій Спенсе
ра, однак є і відмінності двох моделей. Зокрема, модель Дж.
Четама і Дж. Чіверса більш чітко структурована, і, на відміну
від моделі Спенсерів, передбачає рівні можливості для роз
витку кожного кластера компетенцій.
Британська традиція дослідження компетенцій та по
будови відповідних моделей пов'язана з публікацією фун
даментальної праці Дж. Равена [7]. Дослідження Равена
істотно для розглянутих питань з двох точок зору. Попер
ше, Дж. Равен є визнаним класиком психології, багато років
присвятив дослідженню інтелекту. Подруге, особливість
роботи Равена в тому, що вона присвячена дослідженню в
системи державної служби. У роботі Дж. Равена "Компе
тентність в сучасному суспільстві", що з'явилася в Лондоні
в 1984 р., дається розгорнене тлумачення компетентності.
Це таке явище, яке "складається з великого числа компо
нентів, більшість з яких незалежні один від одного... деякі
компоненти відносяться швидше до когнітивної сфери, а
інші — до емоційної... ці компоненти можуть замінювати
один одного в якості складових ефективної поведінки" [7,
с. 253]. При цьому, як підкреслює Дж. Равен, "види компе
тентності" за своєю суттю є "мотивовані здібності" [7, с. 258].
Зважуючи, що державна служба є системою, основу
якої складає персонал, тобто особистості, які підбирають
ся під компетенції посади з урахуванням їхніх компетент
ностей (інтегрованої спроможності до виконання посадо
вих повноважень), необхідно привернути увагу до наявності
в різних видах компетентності категорій "готовність",
"здатність", а також фіксації таких психологічних якостей,
як "відповідальність", "упевненість".
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Відмінною рисою британського підходу виступає той факт,
що компетенції розглядаються саме як вимоги до працівників
щодо виконання завдань (робочого місця). В основу моделей
компетентностей (поведінкових моделей на посадах держав
ної служби) покладені професійні стандарти, що містять набір
ролей для кожної посади. Ці ролі визначають компетенції, для
кожної з яких встановлюються поведінкові індикатори. Для
британського підходу важливо, що людина може продемон
струвати на практиці конкретні навички, в змозі зробити те,
що потрібно в рамках робочих стандартів, саме цей підхід ле
жить в основі програм навчання та розвитку персоналу. Бри
танські моделі функціональні, що багато в чому продиктовано
тим, що замовниками на їх розробку виступали урядові орган
ізації, зокрема — Комісія з питань зайнятості. Моделі компе
тенцій, що розробляються за завданням роботодавців, харак
теризуються тим, що містять два кластери компетенцій — по
ведінкові та функціональні (технічні).
В основі британського підходу лежить розв'язання зав
дання уніфікації професійних стандартів. Фактично, мова йде
про протилежну позицію американському підходу, в якому
немає місця психологічним поняттям, а увага наділена лише
системі вимог. Основа британського підходу полягає у виз
наченні ролі конкретної посади в організації, декомпозиції
цієї ролі у переліку конкретних вимог. Саме британські спец
іалісти акцентують увагу на "вмінні демонструвати роботу".
Третій підхід визначається як багатовимірний або
цілісний. Він є характерним для французьких та німецьких
досліджень, які спрямовані на пошук компромісу між пове
дінковими та функціональними поглядами на компетенції.
Французькі дослідження в цій галузі пов'язані з прийнят
тям в 1993 році на озброєння Національним агентством зай
нятості ідей компетенцій. Слід підкреслити, що французька
модель представляє щось середнє між американською та бри
танською, оскільки використовує аналоги поведінкових та
функціональних компетенцій. Д. Касаль та А. Дітріх зазнача
ють, що в структуру французьких моделей завжди входять три
елементи: знання, досвід та поведінкові характеристики [8].
Німецькі дослідження складніші за французькі, оскіль
ки спираються на практику використання кваліфікаційних
стандартів, які включають перелік ключових знань, що сфор
мувались історично з розвитком ремісничих спільнот. Для
Німеччини "модель професії" важливіша, ніж "модель по
сади для конкретної організації". Саме тому уявлення про
компетенції більшою мірою притаманні системі освіти.
Німецька освітня модель включає в себе три кластери ком
петенцій: професійнотехнічні або предметні, особистісні та
соціальні. Надбудовою для цих компетенцій слугують ме
тодологічні компетенції (здатність до переносу навичок,
вирішення проблем, креативність) та освітні компетенції
(здатність до навчання, розвитку навчальних навичок).
Німецькі моделі розвиваються повільно, вони тяжіють до
стандартизації, і в даний час відомо близько 350 моделей
для окремих професій, які сформовані за єдиним шаблоном.
Четвертий підхід визначений як символічний або гранич
ний. Він грунтується на уявленні, що поняття "компетенція"
не може визначати об'єкт (психологічну характеристику або
бажаний результат роботи). За поняттям "компетенція" хо
вається не об'єкт, а предмет пізнання, відповідно, це поняття
відноситься до символічних, на які впливає, перш за все, куль
турний контекст. Компетенції завжди визначаються не однією
людиною, а спільнотою, для якої вони є значимими. Саме тому
за цим підходом компетенції можуть визначатися порізному
в кожному конкретному випадку, і різні явища потрапляють в
межі такого визначення. Тому і підхід названий "граничним",
що орієнтує на потребу розмежування того, що в даній ситу
ації визначається як "компетентність", з тим, що вважається
кваліфікацією, здатністю, знаннями або навичками.
Фактично представлені вище дослідження в повній мірі
виражають наявність принципової методологічної пробле
ми теорії компетенцій та практики застосування компетен
тнісного підходу. Очевидно, що ідея застосування компе
тенцій і компетентностей цікава тільки в тому випадку, якщо
є основою для побудови вимірювальних систем. Вони важ
ливі переважно для проведення порівняльних досліджень,
що дозволяють оцінити відмінності між окремими суб'єкта
ми, між стадіями розвитку конкретного суб'єкта, різницю в
змісті діяльності на різних посадах, відмінності в результа
тах діяльності (показниках ефективності). Якщо вимірюван
ня є центральним завданням застосування концепції ком
петенцій, то важливо визначити, що саме вимірюється, іна
кше неможливо обрати адекватний спосіб вимірювання.
Більш того, самі вимірювання не мають принципового зна
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чення, якщо не поставлено змістовне завдання — що саме
ми хочемо зрозуміти, що оцінити, проводячи відповідні ви
мірювання і статистичні розрахункові процедури.
Якщо слідувати логіці, визначеної американською пове
дінковою школою, в рамках якої компетентності розцінюють
ся як індивідуальні особливості, що сприяють найкращому
виконанню роботи, то виходить, що компетенції — це пред
мет дослідження. Знання, навички, мотивація, здібності по
великому рахунку можуть виступати як об'єкти досліджен
ня тільки у випадку, коли дослідник вивчає сам себе.
Якщо компетенції є предметом дослідження, то об'єк
том, який спостерігає, вимірює і змінює дослідник, висту
пають не самі компетентності, а їх зовнішні прояви (озна
ки). У концепції, реалізованої Спенсерами, їх назвали інди
каторами [9]. З точки зору формування системи вимірюван
ня та оцінки, поведінковий підхід дає чітку вказівку — інди
катори вимірюються, компетенції оцінюються на підставі
обробки вимірів індикаторів. Саме при такому підході оцін
ка компетентностей виглядає як відноснокількісна, при якій
допустимі умовнопорівняльні категорії. Зокрема, можна
говорити про недостатню вираженість якоїсь компетент
ності (у порівнянні з кращими працівниками), повноту ком
петентності (у разі високих показників за всіма індикато
рами).
За британським функціональним підходом, на відміну
від американського погляду на проблему компетенцій, ком
петенції спочатку досліджувалися як об'єкти, оскільки під
компетенціями розумілась, перш за все, система вимог. Ці
вимоги при виконанні конкретної роботи можуть бути сис
тематизовані, викладені, змінені, отже, з ними можна
здійснювати всі можливі операції, які властиві взаємодії з
об'єктом. Досліджуючи компетенції, вважаючи їх об'єкта
ми дослідження, ми виявляємо їх якісні характеристики.
Саме це і дозволяє виділяти (за Дж. Четамом і Дж. Чівер
сом) когнітивні, функціональні, особистісні і етичні компе
тенції.
Методологічний парадокс, сформований бурхливою
історією розвитку теорії компетенцій, полягає в тому, що
для адекватного використання моделі компетенцій в ре
альній практиці, необхідно, щоб різні учасники процесу дос
лідження однаково розуміли, які реалії вони вимірюють і
оцінюють, і про що йде мова — про об'єкти (те, що можна
виміряти, на що можна вплинути, змінити) або про предмет
(до якого можна тільки мати відношення, оцінювати). Це
важливо розуміти, оскільки моделі компетенцій, системи їх
вимірювання і оцінки плануються використати не тільки для
прийняття управлінських рішень, а і для встановлення оріє
нтирів співробітникам щодо їхнього самовдосконалення.
Зміст категорії "компетенції" полягає в уявленні для
дослідника підстави успішної діяльності. Ці підстави гаран
тують успіх, і в цих гарантіях — сенс застосування компе
тенцій як категорії межі управлінської діяльності. Компе
тенції носять універсальний характер, оскільки можуть бути
трансформовані у компетентності різних осіб, відтворені і
які можна розвивати. Компетенції завжди адресовані кон
кретному соціальному простору (інституту). Орієнтованість
на цей простір задає суб'єкту розуміння його ролі (викона
вець, організатор, експерт), формує уявлення про адресата
і його очікування. Компетенції завжди конкретні, вони фор
мулюються в термінах завдань і дій, вони відповідають цілям
діяльності і допомагають заздалегідь визначити суттєві па
раметри його результатів. Компетенції використовуються
для прогнозування успішної діяльності, оцінки актуальної
діяльності, визначення напряму і змісту подальшого навчан
ня і формування професійних і організаційних стандартів.
Психологічні характеристики, які пов'язані з суб'єктами
ефективної діяльності, належать зовсім іншій категорії. Ці
характеристики не можуть бути оцінені безпосередньо, ос
кільки потребують порівняльних спостережень, закріплю
ються за конкретним суб'єктом і характеризують його
стійкість і унікальність. Психологічні характеристики
більшою мірою відображають можливості (потенціал) су
б'єкта, а не факт конкретної діяльності.
Для того, щоб експерт (спостерігач, адресат діяльності)
зміг оцінити психологічні характеристики діючої особи, він
повинен спиратися на оцінку частоти їх проявів у поведінці,
виявити незалежність цих характеристик від конкретної
ситуації, також необхідно визначити, що суб'єкт докладає
певних зусиль для виконання дій і використовує "внутрішній
інструментарій". Описи, складені подібним чином, характе
ризують особливості суб'єкта і належать іншій категорії —
"компетентність".
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Компетентність, на відміну від компетенцій, не висту
пає гарантом успіху. Компетентність створює можливості
успіху, може розцінюватися як підстава для досягнення ус
піху.
Відповідно, конкретна практика, на відміну від власне
дослідницьких проектів, вимушена об'єднувати моделі ком
петентності та компетенцій, якщо вона дійсно налаштована
на використання компетентнісного підходу в організації
державної служби, спрямованої на осучаснення всіх скла
дових робочого процесу, розвиток персоналу органів дер
жавної влади.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед дослідників спостерігається велике розмаїття
термінологій та досвіду застосування теорії компетенцій.
Незважаючи на наочні відмінності, в усіх системах є спільні
моменти. Зокрема, всі системи на основі компетенцій і ком
петентностей використовуються в якості невід'ємної части
ни кадрової політики у процесі відбору кадрів, а також під
час їх оцінки та атестації. Компетенції використовуються в
якості інструменту для аналізу потреб у навчальній підго
товці та при розробці навчальних програм.
Розроблення на основі компетенцій апарату управлін
ня вітчизняним персоналом органів державної влади та
органів місцевого самоврядування є пріоритетом для роз
витку системи державної служби та нагальним завданням
як для інститутів управління цієї системою, так і для всіх
суб'єктів системи виконавчої влади. Саме на це мають бути
спрямовані і подальші дослідження.
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Без здоров'я і мудрість тьмяніє, і мистецтво блідне,
і сила в'яне, і багатство не дає користі, і слово втрачає силу.
Герофіл

ВСТУП
Глибокі якісні перетворення у суспільному житті
України та світової спільноти, інтеграція України до
міжнародного ринку праці ставлять нові вимоги до га
лузі медсестринства. Це зумовлено тим, що централь
ною ланкою функціонування охорони здоров'я на всіх
етапах її розвитку були і залишаються медичні сестри
[4].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз літературних джерел за темою дослідження
дає підстави стверджувати, що європейська наукова
традиція пов'язує виникнення науки догляду за хвори
ми з іменем Гіппократа (460—377 рр. до н.е.), якого мож
на вважати батьком догляду за хворими, оскільки саме
він зробив першу спробу розмежувати теоретичну і
практичну медицину [5].
У Римській імперії доглядом за хворими, як прави
ло, опікувалися раби. Правда, пізніше, у ІІ—ІІІ ст. н.е.
римляни, в особі Галена, зробили вагомий внесок у ме
дичну практику, запровадивши догляд за хворими при
гінекологічних, урологічних та інших захворюваннях.
Впродовж V—VI століть були організовані монастирі,
в яких і надавалася медична допомога та медична освіта
ченцями. З хрестових походів бере свій початок військо
ва медсестринська справа [5].
Разом з християнством, яке прийшло на терени Киї
вської Русі понад 1000 років тому, були успадковані й
високі духовноморальні цінності, що виявилися в ми
лосерді, співчутті, у служінні ближньому. Після утвер
дження християнства лікувальна справа переходить під
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його опіку. Так, Церковним статутом Володимира Ве
ликого (? — 1015), яким у той час регламентувалася дер
жавноцерковна діяльність, лікарні були оголошені цер
ковними установами, а самих "лічців" (лікарів) визнава
ли людьми церковними, які підпорядковувалися єпис
копу. Як підкреслював у своїх працях відомий дослід
ник культури Київської Русі митрополит Серафим Че
чагов, перші зерна медичних знань принесено на нашу
землю з Греції з прийняттям християнської релігії, а
першими її поширювачами були ченці, переважно з
Афонської гори. Підтвердженням цього є, зокрема, те,
що саме у 988 р., тобто у перший рік прийняття христи
янства, в Україні засновано Межигірський монастир, що
проіснував до 1786 р. [1].
Варто наголосити, що представники монастирської
медицини, отримуючи державну підтримку, активно
протидіяли медицині язичницькій. Як стверджують ав
тори опрацьованих нами літературних джерел, Церков
ним статутом серед злочинів проти віри, крім волхву
вання, значиться й "зелейництво", тобто використання
різних лікувальних засобів язичницької медицини. Її
представників, волхвів і знахарів, оголошували слугами
диявола та переслідували [2].
Впродовж наступного століття основними збірни
ками законодавчих актів Київської Русі, в яких місти
лися й відомості медичного характеру, були "Руська
правда" та "Ізборник Святослава".
"Руська правда" — перший збірник законодавчих
актів Київської Русі, що включав окремі норми "Закону
Руського", Правду Ярослава Мудрого, Правду Яросла
вичів, Статут Володимира Мономаха тощо. Наразі існує
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три основні редакції "Руської правди": коротка, широ
ка і скорочена, датовані відповідно X, XI та XV ст. Відпо
відними статтями цього збірника регламентувалися нор
ми суспільного життя, зокрема, положення лікаря в
суспільстві та рівень оплати його праці, церквам нака
зувалося будувати лікарні та безкоштовно надавати ме
дичну допомогу хворим і немічним [3].
В "Ізборнику" медицина розглядається як найвища
майстерність. Тут же міститься інформація з приводу
того, як лікувати різні хвороби, даються описи окремих
лікарських засобів.
Паралельно з існуванням монастирської медицини
впродовж Х—ХІІ ст. на теренах України розвивалася й
світська медицина. Регламентація останньої здійснюва
лася окремими законоположеннями "Руської правди",
"Повчаннями" Володимира Мономаха та грунтувалися
на медичних наукових знаннях того часу.
Як стверджує відомий дослідник у галузі медично
го права проф. С.Г. Стеценко, порівнюючи якість надан
ня медичної допомоги при різних формах організації
лікарської допомоги в Київській Русі (народна медици
на, монастирська медицина та світська (міська) медици
на), перевага була за світською (міською) медициною,
що пояснюється наступним [3]:
— лікарі у сфері міської медицини працювали на
професійній основі;
— надання медичної допомоги було джерелом їх
прибутків;
— княжі сім'ї та знатні люди в разі потреби зверта
лися до міських лікарів, що було додатковим стимулом
для підтримки високого рівня якості надання медичної
допомоги.
У контексті викладеного вище, доцільно нагадати й
про те, що в ХІ ст. княжна Анна Всеволодівна відкрила
в Києві світську школу, де викладали медицину. Ще одна
представниця княжого роду — онука Володимира Мо
номаха — Євпраксія, одружившись у 1122 р. з візантій
ським царем Олексієм Комніним, у 30х роках ХІІ ст.
написала медичний трактат "Мазі". Серед українських
істориків медицини існує припущення, що саме цей твір
і був першою науковою працею, написаною жінкою [2].
Офіційне використання жіночої праці з догляду за
хворими на теренах України дослідники відносять до
середини ХІХ ст. Під час Кримської війни 1854 — 1856
рр. з ініціативи великої княгині Олени Павлівни М.І.
Пироговим було створено об'єднання медичних сестер
—
Хрестовоздвиженська община сестер милосердя, які
______________________________________
1
Найтінгейл (Naghtingale) Флоренс (1820—1910) — англійсь
ка медична сестра. Організатор і керівник загону санітарок під
час Кримської війни 1853—1856 рр. Створила систему підготов
ки кадрів середнього і молодшого медичного персоналу у Великій
Британії. У пам'ять про Ф.Найтингейл 12 травня (день її народ
ження) в усьому світі відзначають Міжнародний день медичних
сестер. У 1912 р. Міжнародним Комітетом Червоного Христа
(МКЧХ) на ІХ конференції, що відбувалася у Вашингтоні, затвер
джена медаль Ф.Найтингейл як вища нагорода МКЧХ для медич
них сестер, які відзначились під час догляду за хворими і поране
ними. На лицьовому боці медалі, що виготовляється із позолоче
ного срібла, — портрет Ф.Найтингейл, на зворотному — напис
"Pro vera misericordia et cara humanitate perennis dеcor universalis"
("за справжнє милосердя й турботу про людей, які викликають
захоплення всього людства"). МКЧХ кожні два роки присуджує
50 медалей Ф.Найтингейл найкращим медичним сестрам світу. Її
самовідданість у порятунку поранених співвітчизників під час
Кримської війни викликала захоплення і була гідно оцінена ко
ролевою Великої Британії Вікторією, яка подарувала її діаманто
ву брош з написом "Блажен, хто милостивий". У Лондоні споруд
жено пам'ятник Ф.Найтингейл, а її зображення зі світильником
у руках (як це було у військовому лазареті) можна побачити на
зворотному боці 10фунтової англійської банкноти. На честь
Ф.Найтингейл випущено також пам'ятну медаль, якою нагород
жують найкращих медичних сестер у Великій Британії і США.
Відомий американський поет і противник війн Генрі Лонгфелло
(1807—1882) присвятив Ф.Найтингейл поему "Свята Філомена".
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надавали медичну допомогу пораненим і хворим не
тільки в госпіталях, але й безпосередньо на полі бою.
Участь у війні як російських медичних сестер, так і се
стер милосердя з інших країн, серед яких виділимо
Флоренс Найтінгейл1, переконав навіть скептиків у
доцільності використання жіночої праці на театрі воє
нних дій.
В Україні до 2006 р. фахова підготовка медичних
сестер проводилася виключно лікарями. У зв'язку з чим
акцент у навчанні ставився на лікарській моделі. Влас
не, це було однією з причин того, що дипломи наших
медичних сестер не визнавалися в інших країнах. Ви
ходячи з цього, стратегією медичної освіти на найб
лижчий час в Україні став розвиток ступеневої сест
ринської освіти, якою передбачено заходи щодо якіс
ної підготовки медичних фахівців з метою забезпечен
ня конкурентоспроможності випускників вищої медич
ної школи на вітчизняному та міжнародному ринках
праці [4].
ВИСНОВКИ
1. Виявлено, що європейська наукова традиція по
в'язує виникнення науки догляду за хворими з іменем
Гіппократа (460—377 рр. до н.е.), якого можна вважати
батьком догляду за хворими, оскільки саме він зробив
першу спробу розмежувати теоретичну і практичну ме
дицину.
2. Доведено, що разом із християнством, яке прий
шло на терени Київської Русі понад 1000 років тому,
були успадковані й високі духовноморальні цінності,
що виявилися в милосерді, співчутті, у служінні ближ
ньому. Після утвердження християнства лікувальна
справа переходить під його опіку. Паралельно з існу
ванням монастирської медицини впродовж Х—ХІІ ст.
на теренах України розвивалася й світська медицина.
Регламентація останньої здійснювалася окремими за
коноположеннями "Руської правди", "Повчаннями"
Володимира Мономаха та грунтувалися на медичних
наукових знаннях того часу.
3. Доведено, що офіційне використання жіночої
праці з догляду за хворими на теренах України дослід
ники відносять до середини ХІХ ст.
4. До 2006 р. в Україні фахова підготовка медичних
сестер проводилася виключно лікарями. У зв'язку з чим
акцент у навчанні ставився на лікарській моделі. Стра
тегією медичної освіти на найближчий час в Україні став
розвиток ступеневої сестринської освіти, якою перед
бачено заходи щодо якісної підготовки медичних
фахівців з метою забезпечення конкурентоспромож
ності випускників вищої медичної школи на вітчизня
ному та міжнародному ринках праці.
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