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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Глобальна економічна система впливає як прямо, так

і непрямо на будь-яку національну економіку. Прямий
вплив проявляється в участі усіх країн у світових рин-
ках товарів та послуг, фінансовому ринку, ринку праці.
Непрямий вплив здійснюється за рахунок трансфор-
мації імпульсів глобальної економіки на національну
економіку, що втілюється в особливих глобальних
підходах при формуванні економічної політики на рівні
держави. Тому тенденції розвитку та зростання світо-
вої економіки — важлива інформація з точки зору про-
гнозів зростання національної економіки й як базо-
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THE ROLE OF EXPORTS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION

Стаття присвячена аналізу впливу зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічну динаміку в
Україні у контексті включення економіки до глобалізаційних процесів. З'ясовується роль експорту як
фактора економічного зростання в Україні у порівняні з економіками інших країн світу. Порівняно дина-
міку валового внутрішнього продукту з динамікою експорту товарів і послуг з України та світу, та визна-
чені їх основні тенденції. На основі аналізу даних з 1990 р. розраховано показники кореляції між темпа-
ми приросту ВВП та темпами приросту експорту для різних країн та їх груп, які можна використовувати
у якості індикатора наявності та ступеня використання одного з факторів економічного зростання, а саме:
зовнішніх ринків збуту експортованої продукції. Проаналізовано динамічні ряди показника кореляції
темпів приросту експорту та темпів приросту ВВП у 1990—2012 рр.

This article analyzes the impact of foreign trade activities in the macroeconomic dynamics in Ukraine in the
context of inclusion of the economy in the globalization process. The role of exports as a factor of economic
growth in Ukraine in comparison to the economies of other countries is substantiated. The dynamics of gross
domestic product compared with the dynamics of exports of goods and services in Ukraine and in the World is
analyzed. The major trends are identified. On the basis of data since 1990 the correlation between GDP growth
rates and growth rates of exports for different countries and groups of countries is calculated. It can be used as
an indicator of the existence and extent of use of one of the factors of economic growth, namely, foreign markets
for exported products. The time series of correlation between GDP growth rates and the growth rate of exports in
1990—2012 is analyzed.

Ключові слова: економічне зростання, експорт, показник кореляції між темпами приросту ВВП та тем-
пами приросту експорту.

Key words: economic growth, exports, index of correlation between GDP growth rates and the growth rate of
exports.

вий компонент, а також як інформація для прийняття
управлінських рішень у сфері державного регулюван-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку теоретичних концепцій

взаємозалежності зростання національної економіки й
тенденцій світової економічної системи внесли такі ук-
раїнські й закордонні вчені, як О. Івашина [1], Г. Колод-
ко [2], М. Лізун [3], В. Матвєєва [4], В. Слуцкер [5] та ін.

Проте, незважаючи на повноту й обгрунтованість
наукових досягнень відомих учених, на наш погляд, за-
лишаються недостатніми наукові дослідження ролі ок-
ремих факторів на економічне зростання.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Глобалізація сприяє економічному розвитку країн

завдяки більш широкому доступу до світових ринків. В
умовах кризи надвиробництва, яка спіткала світову еко-
номіку у 2008—2013 рр. найбільш важливими слід вва-
жати ринки збуту продукції, сталий попит на яких може
забезпечити країні як вихід з кризи, так і подальше зро-
стання. Саме доступ до нових ринків надав можливість
транснаціональним компаніям суттєво збільшити обся-
ги реалізації продукції і надати додатковий імпульс для
розвитку своїх національних економік. Відповідно, ви-
рішуючи питання про доцільність європейської інтег-
рації України буде корисним дати відповідь на питання:
"Чи має Україна потенціал для використання переваг
нових ринків збуту у рамках євро спільноти?" Тому ме-
тою нашої статті є з'ясування ролі експорту як факто-
ра економічного зростання в Україні у порівняні з еко-
номіками інших країн світу, у першу чергу, економіка-
ми країн ЄС.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У світовій економіці сьогодні виділяються чотири

тенденції. На перші три у своїй роботі вказує К. Дервіш:
перша тенденція — це нова конвергенція, друга тенден-
ція — циклічна взаємозалежність, третя тенденція —
нерівномірність у розподілі доходів [6]. Четверта тен-
денція зазначена у огляді світової економіки МВФ за
квітень 2013 р. "Перспективи розвитку світової еконо-
міки: надії, реалії, ризики". Це розбіжність у темпах
економічного зростання в групі розвинених країн між
США й зоною євро [7]. Ще одна тенденція, яка варта
уваги, але поки що не знайшла належного відображен-
ня у наукових дослідженнях в Україні — зростання ролі
експорту як фактора економічного зростання націо-
нальної економіки.

Глобалізація є комплексним соціально-економічним
явищем і може розглядатися у різних аспектах. Але у
контексті включення економіки України до глобаліза-
ційних процесів має сенс аналізувати, насамперед, еко-
номічні наслідки глобалізації. Це стосується, зокрема,
впливу зовнішньоекономічної діяльності українських
підприємств на макроекономічну динаміку в Україні.

Незважаючи на важливість динаміки цін, зайнятості,
національного доходу ми вважаємо провідною макро-
економічною характеристикою динаміку валового
внутрішнього продукту. Саме динаміка ВВП викорис-
товується у якості показника економічного зростання і
значною мірою визначає стан справ у сфері зайнятості,
динаміку доходів, а вкупі з динамікою грошових агре-

гатів — і динаміку цін. Тому має сенс приділити увагу
динаміці валового внутрішнього продукту у її зв'язку з
динамікою експорту товарів та послуг з України. Дані
стосовно динаміки ВВП України наведені на рисунку 1.

За період з 1993 по 2012 рр. слід відзначити наступні
тенденції:

1. До 2000 р. темпи економічного зростання в Ук-
раїні не тільки були нижчими, ніж середньосвітові, але і
мали, в основному, від'ємне значення. Цю тенденцію
прийнято пояснювати складністю процесів ринкової
трансформації на початковому етапі і це (принаймні
частково) дійсно так. Проте глибина та тривалість еко-
номічного спаду в Україні була більшою, ніж у інших
країнах центральної та східної Європи, які також транс-
формувалися, що стало предметом багатьох досліджень.

2. У період 2000—2004 рр. темпи зростання ВВП в
Україні перевищували аналогічні показники як у ціло-
му в світі, так і по окремих групах країн — країн з роз-
виненою ринковою економікою та країн, що розвива-
ються. Це слід вважати позитивною тенденцією, але не
слід забувати, що базовий для цього періоду показник
ВВП станом на 2000 р. був надзвичайно низьким. Тому
нетривалий період прискореного відновлення економі-
ки так і не забезпечив відновлення докризового обсягу
національного виробництва.

3. Починаючи з 2005 р. темпи зростання ВВП в Ук-
раїні в цілому відповідають середньосвітовим тенденці-
ям, що свідчить про намагання України утримати свою
частку у світовому валовому продукті, хоча вдається це
їй не завжди, на що вказує глибина падіння українсько-
го ВВП у несприятливому для світової економіки
2009 р.

Друга та третя особливості динаміки ВВП України
можуть бути пояснені тим, що на етапі прискореного
пожвавлення (2000—2004 рр.) країна віднайшла певний
потенціал для економічного зростання, який був вичер-
паний до 2005—2006 рр. У літературі зустрічається
кілька версій того, що може претендувати на роль дже-
рела економічного пожвавлення початку 2000-х рр., але
загалом усі можливі чинники утворюють дві групи:
внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників зазвичай
відносять завершення етапу масової приватизації та ус-
талення системи приватного підприємництва у промис-
ловості, стабілізацію грошового обігу, повернення
темпів інфляції до прийнятного рівня. Серед зовнішніх
називають сприятливу кон'юнктуру на ключових рин-
ках (низька ціна на газ, висока ціна на металопрокат,
підвищене внутрішнє споживання у КНР і, як наслідок,
обмежений експорт металу з цієї країни), налагоджен-
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Рис. 1. Динаміка темпів приросту ВВП за 1993—2012 рр. (%)

Джерело: розраховано авторами на основі даних МВФ [8].
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ня зовнішньоекономічних зв'язків України із зарубіж-
ними партнерами як наслідок розвитку інформаційних
мереж в Україні та включення українських промисло-
вих, торговельних та фінансових підприємств до світо-
вої системи прямих Інтернет-зв'язків між суб'єктами
підприємницької діяльності різних країн, досягнення
низки міждержавних домовленостей, що сприяли спро-
щенню зовнішньоекономічної діяльності тощо.

У розрізі обраної нами теми дослідження більший
інтерес представляють зовнішні чинники, які, на нашу

думку, найбільшою мірою відображаються у динаміці
експорту. З одного боку, експорт країни є безпосеред-
ньою складовою ВВП і сукупного попиту, тому зрос-
тання експорту прямо відбивається на показниках еко-
номічного зростання. З іншого боку, сама спроможність
знайти покупця за кордоном є об'єктивною оцінкою ста-
ну справ у економіці країни і тому опосередковано
відображає важливі передумови економічного зростан-
ня — конкурентоспроможність національної економі-
ки у цілому і окремих підприємств та їх продукції зок-

Рис. 2. Графіки темпів приросту ВВП та темпів приросту експорту у світі за 1990—2012 рр.

Джерело: розраховано авторами на основі даних МВФ [8].

Рис. 3. Графіки темпів приросту ВВП та темпів приросту експорту розвинутих країн за 1990—2012 рр.

Джерело: розраховано авторами на основі даних МВФ [8].
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рема, забезпеченість ресурсами та
здатність їх ефективно використову-
вати для досягнення оптимального
співвідношення ціни та якості товарів,
достатній рівень стабільності у сфері
регулювання економіки, яка дозволяє
планувати діяльність на достатньо
довгий відрізок часу, що особливо не-
обхідно для налагодження стосунків з
іноземними партнерами тощо. Тому
дослідження саме динаміки експорту
у її зв'язку з динамікою національно-
го виробництва розглядалося нами як
першочергова задача.

У цілому у світі показники динамі-
ки ВВП та експорту за 1990—2012 рр.
мають подібні тренди (рис. 2). Анало-
гічна тенденція спостерігається і для
групи розвинутих країн (рис. 3).
Подібність динаміки, на нашу думку,
є аргументом на користь того, що експорт може роз-
глядатися і як показник загальної конкурентоспромож-
ності національної економіки, і як безпосередній фак-
тор економічного зростання.

Візуальна подібність графіків є не досить зручним
інструментом аналізу, тому точну числову характеристи-
ку подібності трендів було обраховано за допомогою ко-
ефіцієнтів кореляції. На основі аналізу даних з 1990 р. роз-
рахували показники кореляції між темпами приросту ВВП
та темпами приросту експорту для різних країн та їх груп
(табл. 1). При розрахунку розглядалися дані щодо динам-
іки експорту та динаміки ВВП по 168 країнам. За показни-
ком кореляції можна виділити наступні групи країн:

— у діапазоні коефіцієнта кореляції від 0,9 та вище
(що свідчить про значну залежність зростання ВВП від
експорту) — 4 країни (ОАЕ, Саудівська Аравія, Бруней,
Оман), які більшу частку свого ВВП отримують за ра-
хунок експорту енергоносіїв;

— у діапазоні від 0,8 до 0,89 — 33 країни світу (пере-
важно країни Європи та Азії з високим та вищим за се-
редній доходом на душу населення);

— у діапазоні від 0,7 до 0,79—32 країни світу з се-
реднім та нижчим за середній доходом (до цієї ж групи
потрапили також Україна та Польща);

— у діапазоні від 0 до 0,69—90 країн світу (США,
Білорусь, Молдова, африканські, близькосхідні, східно-
азіатські та тихоокеанські країни, що розвиваються);

— у діапазоні від (- 0,44) до 0—9 країн світу (най-
бідніші країни за класифікацією ООН).

Наведені дані наочно демонструють, що найбільша
кореляція між динамікою експорту та динамікою ВВП
спостерігається у країнах з високим рівнем добробуту.
Це дає підстави вважати коефіцієнт кореляції певним
індикатором позитивних зрушень у економіці. Резуль-
тати свідчать, що показник кореляції для української
економіки значно менше, ніж аналогічний показник для
світу у цілому та для розвинутих країн. Це може вказу-
вати на те, що українська економіка поки що не досить
активно використовує потенціал зовнішньоекономічних
зв'язків для прискорення економічного зростання і слу-
гує аргументом на користь європейської інтеграції.
Проте низьке значення коефіцієнту також може свідчи-

Таблиця 1. Показники кореляції між темпами приросту ВВП
та темпами приросту експорту для різних країн та груп

Група країн 
Показник 

кореляції 
Країна 

Показник 

кореляції 
Світ 0,93  

Групи країн Окремі країни 

Розвинуті країни 0,87 ОАЕ 0,95 

Зона євро 0,88 Чеська республіка 0,86 

G7 0,84 Бельгія 0,86 

Інші розвинуті країни 0,9 Австрія 0,85 

Європа та Центральна Азія (загалом) 0,9 Франція 0,83 

Європа та Центральна Азія (лише країни, 
що розвиваються) 

0,8 Німеччина 0,82 

Країни з високим доходом 0,88 Росія 0,82 

Країни з середнім доходом 0,88 Україна  0,77 

Країни з доходом нижче середнього 0,78 Польща 0,74 

Бідні країни з великим зовнішнім боргом 0,73 Білорусь  0,59 

Найбідніші країни за класифікацією ООН 0,47 США 0,56 

 Джерело: розраховано авторами на основі даних [8], [9].

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Темпи приросту ВВП Темпи приросту експорту

Рис. 4. Графіки темпів приросту ВВП та темпів приросту експорту України за 1990—2012 рр.

Джерело: розраховано авторами на основі даних Державної служби статистики України [10].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201410

ти і про те, що країна більшою мірою спирається на
внутрішній попит, як це має місце у випадку США і, оче-
видно, Білорусі.

Для аналізу довгострокових тенденцій розвитку
світової економіки більш інформативним є не просто ко-
ефіцієнт кореляції між зростанням експорту та зрос-
танням ВВП, а динаміка цього показника.

Аналіз динамічних рядів показника кореляції темпів
приросту експорту та темпів приросту ВВП у 1990—
2012 рр. відрізками по 10 років для 169 країн показав
наявність наступних груп:

— у діапазоні коефіцієнта кореляції від 0,9 та ви-
ще — 28 країн світу;

— у діапазоні від 0,8 до 0,89 — 36 країн світу (Украї-
на);

— у діапазоні від 0,7 до 0,79 — 32 країни світу (у тому
числі США);

— у діапазоні від 0 до 0,69 — 66 країн світу;
— у діапазоні від (-0,44) до 0 — 6 країн світу.
Виділяється група країн, для яких спостерігається

постійна висока залежність темпів економічного зрос-
тання та темпів приросту експорту, причому коефіцієнт
кореляції не зростає. Це, насамперед, розвинені, гли-
боко інтегровані у світогосподарські зв'язки країни ЄС.
На нашу думку, це саме ті країни, які найбільшою мірою
скористалися перевагами, що надала глобалізація, проте
потенціал подальшого зростання за рахунок цього фак-
тору для них, вірогідно, вичерпаний. Проте цей висно-
вок потребує подальшої перевірки і досліджень у цьо-
му напрямі.

Сполучені штати мають менш стійку залежність
між експортом та економічним зростанням, ніж у євро-
пейців. Проте це ще не говорить про те, що США сто-
ять осторонь глобалізації. Значні обсяги експорту ка-
піталу, стійке негативне сальдо платіжного балансу та
масштабна емісія і вивіз доларів значно деформують
загальну картину. З точки зору використання резуль-
татів економічного зростання (що, власне, і є кінцевою
метою) населенню не важливо, за рахунок чого зрос-
ло споживання — за рахунок зростання національно-
го виробництва чи за рахунок імпорту, оплаченого ем-
ітованими доларами. Проте у системі національного
рахівництва імпорт не додається до ВВП, що відповід-
ним чином впливає як на його динаміку, так і на коре-
ляцію з темпом зростання експорту. У всякому разі,
США потенційно мають більший ресурс для стимулю-
вання свого зростання, ніж їх європейські візаві за
умови переходу на беземісійну модель економічного
зростання.

Що стосується України, то для неї, як і для більшості
країн з ринком, що формується, за останні 10 років за-
лежність економічного зростання від експорту значно
підвищилась і продовжує зростати. Це означає, з одно-
го боку, що наша країна поступово інтегрується у світо-
ву економіку, проте з іншого боку це є свідченням по-
ступового вичерпання цього ресурсу економічного зро-
стання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, коефіцієнт кореляції між динамікою

ВВП та темпами зростання експорту можна викорис-
товувати у якості індикатора наявності та ступеня ви-
користання одного з факторів економічного зростан-
ня, а саме: зовнішніх ринків збуту експортованої про-
дукції. Такі тенденції є підставою для розробки нових
стратегій розвитку, нових рішень у політичній, еко-
номічній, соціальній сфері кожної країни. Подальші
розвідки у цьому напрямі можуть бути спрямовані на
більш глибоке дослідження зовнішніх факторів еконо-
мічного зростання у розрізі галузевої, товарної, тери-
торіальної структури експорту, а також на виявлення
факторів, які підсилюють або перешкоджають викори-
станню експортного потенціалу для прискорення еко-
номічного зростання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теперішній час типовим становищем будь-якого

регіону України є наступне:
— Різкий дефіцит бюджетних коштів, викликаний

як низьким рівнем економіки, так і слабким збиранням
податків, що суттєво ускладнює вирішення соціальних
завдань. Це приводить до низького рівня життя (відно-
шення середньодушового доходу до величини прожит-
кового мінімуму).

— На рівні регіональних адміністрацій України по-
ступово формується розуміння того, що подолання кри-
зового становища, підйом економіки неможливий без
прямої участі адміністрації, зміни всієї системи управ-
ління регіоном.

Рішення завдань такої складності вимагає серйоз-
ного методичного забезпечення, розробки інструментів
і методів оптимізації регіональних програм розвитку й
створення на цій основі системи підтримки прийняття
рішень. Маючи систему інструментів і методів відбору
тієї або іншої програми розвитку можна ставити зав-
дання розробки регіональної програми (стратегії роз-
витку), що забезпечує підвищення його конкуренто-
спроможності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ Й ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці управління регіональним розвитком

та питанням формування ефективних регіональних еко-
номічних програм присвятили свої дослідження багато
вчених, зокрема: Андрєєв А., Дорофієнко В., Ларіна Н.,
Меркушов В., Муратов М., Портер М., Ушвицький Л.,
Фетисов Г., Савєл'єв Ю. та ін. Разом з тим, теоретико-
методологічні питання управління регіональним розвит-
ком та забезпеченням конкурентоспроможності ре-
гіонів виявилися досить багатоаспектними й потребу-
ють подальшого грунтовного дослідження.

УДК 332.1
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МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розробка методики відбору

пріоритетних програм регіонального розвитку при фор-
муванні регіональної економічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Комплексний механізм підвищення конкуренто-

спроможності регіону можна представити як сукупність
методів, форм й систем, що забезпечують їхню дію, за
допомогою яких органи державного управління впли-
вають на учасників економічного процесу з метою підви-
щення їх конкурентоспроможності й вирішення на цій
основі першочергових завдань соціально-економічного
розвитку регіону.

Структура механізму реалізації політики, спрямо-
ваної на підвищення конкурентоспроможності регіону,
більш повно розкриває методи й інструменти даної по-
літики.

Ключовою складовою механізму реалізації регіо-
нальної політики підвищення конкурентоспроможності
є сукупність використовуваних методів, які можуть
змінюватися в залежності від характеру розв'язуваних
завдань, матеріальних можливостей, наявних у регіоні,
досвіду регулювання й інших факторів.

При визначенні сукупності методів, за допомогою
яких органи регіонального управління впливають на
політику підвищення конкурентоспроможності регіону,
слід прийняти до уваги наступні положення.

По-перше, механізм реалізації регіональної політи-
ки, спрямованої на підвищення конкурентоспромож-
ності, функціонує у двох площинах: з одного боку, дер-
жава ( в особі регіональних органів влади й управління)
здійснює особисту участь у процесі підвищення конку-
рентоспроможності, а з іншого — діяльність держави
спрямована на створення умов, що сприяють пожвав-
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ленню й активізації процесу підвищення конкуренто-
спроможності.

По-друге, функціональна спрямованість методів
найбільше повно розкриває їхню змістовну сторону.

У якості об'єкту регіональної економічної політики
виступає регіональна соціально-економічна система.
При цьому треба розуміти, що регіональна економічна
політика розглядається як комплексний інструмент
управління розвитком території, що включає широкий
спектр цілей і завдань, механізмів їх реалізації. У силу
цього існує велика кількість приватних об'єктів, на які
спрямована її дія. У якості таких можуть виступати ок-
ремі галузі й види економічної діяльності, групи під-
приємств і окремі підприємства, спеціалізовані ре-
гіональні ринки й система взаємин між суб'єктами, кот-
ра складається на їх основі, окремі регіональні продук-
ти й регіональні бренди і т.д.

Незалежно від об'єктного складу регіональної еко-
номічної політики її головним предметом є конкурен-
тоспроможність і привабливість регіону в цілому й ок-
ремих територій у його складі, регіональних і галузе-
вих ринків, регіональних продуктів, а також середови-
ща проживання.

У стратегічному менеджменті в якості одного із кри-
теріїв адаптивного управління розглядається наявність
різних варіантів (альтернатив) досягнення поставленої
мети [6]. Для того, щоб адекватним образом застосува-
ти ті або інші інструменти управління необхідно чітко
розуміти, які критерії й граничні умови вибору тієї або
іншої альтернативи дій. Наявність альтернатив досяг-
нення поставленої мети й набору критеріїв, що визна-
чають пріоритетність використання тієї або іншої аль-
тернативи, визначає, в остаточному підсумку, ефек-
тивність усієї регіональної економічної політики.

Альтернативи досягнення мети можуть допускати
використання принципово різних підходів для досягнен-
ня однієї поставленої мети або вирішення конкретного
кола завдань. Тому використовувані критерії реалізації
альтернатив повинні чітко й однозначно визначати, при
наявності яких властивостей об'єкта управління, інтен-
сивності й ступеня їх впливу, при яких параметрах і ха-
рактеристиках зовнішнього й внутрішнього середови-
ща слід використовувати той або інший підхід до управ-
ління.

Найпоширенішою практикою вироблення альтерна-
тивних підходів для досягнення стратегічної мети є
практика розробки сценаріїв. Однак, як показує аналіз
ряду стратегічних документів регіонального рівня, сце-
нарні умови розвитку регіону найчастіше визначаються
відмінностями в динаміці соціально-економічних показ-
ників. Такі сценарії називаються, як правило, песимі-
стичний, помірний і оптимістичний, і формуються ме-
ханістичним шляхом. Дуже часто в рамках цих сценаріїв
динаміка соціально-економічних показників визна-
чається виходячи з різних варіантів прогнозу ринкової
кон'юнктури. При цьому вони далеко не завжди відоб-
ражають те, який вплив на динаміку соціально-еконо-
мічних показників виявляють або можуть виявити ті або
інші структурні перетворення в економіці регіону, ос-
кільки для цього необхідні досить складні регіональні
структурні моделі, модель міжгалузевого балансу і т.д
[4].

При розробці й реалізації регіональної економічної
політики, спрямованої на підвищення конкурентоспро-
можності регіону, більш прийнятним є сценарний підхід,
що дозволяє виділяти якісно відмінні одна від одної аль-
тернативи досягнення мети. До основи таких сценаріїв
повинні закладатися: використання різних джерел еко-
номічного зростання, пріоритетна підтримка певних
секторів економіки регіону, що передбачає поступове
перенесення акценту з одних галузей спеціалізації на
інші, заходи, що дозволяють сконцентрувати ланцюж-
ки додавання вартості в регіоні й генерувати нові лан-
цюжки і т.д. Такий підхід передбачає переважне вико-

ристання методології варіативного технологічного про-
гнозу (форсайта) і формування, як правило, інерційно-
го, інвестиційного й інноваційного сценаріїв розвитку
регіону.

На користь такого підходу до вироблення альтер-
нативних варіантів досягнення поставленої мети, зас-
нованого на сценарному підході й методології форсай-
та, говорить те, що вищезгадані типи сценаріїв органіч-
но вписуються в схему контурів відтворення регіональ-
ного капіталу. Так, інерційний сценарій орієнтований на
збереження існуючої відтворювальної структури еко-
номіки. Інвестиційний сценарій розглядається як сце-
нарій розвитку, заснований на екстенсивних факторах,
і орієнтований на залучення до регіону капіталу —
відповідає контуру розширеного відтворення капіталу.
Інноваційний сценарій допускає пошук і створення умов
для використання внутрішніх джерел зростання, а та-
кож на запуск механізмів, що дозволяють змінити гра-
ничну продуктивність капіталу в регіоні, створивши,
таким чином, передумови для залучення зовнішнього
капіталу.

Наступною важливою атрибутивною особливістю є
ефективний інструментарій. Інструментами реалізації
регіональної економічної політики є стратегічні й про-
грамні документи. Їх використання дозволяє "вписати"
цілі, завдання й механізми її реалізації в систему дер-
жавного планування соціально-економічного розвитку,
погодити економічні цілі й завдання із соціальними, по-
літичними, гуманітарними й екологічними цілями й зав-
данням.

На основі покомпонентного аналізу системи тери-
торіального стратегічного планування можна зробити
висновок про структуру й цілісності комплексу регіо-
нальної економічної політики, виявити можливі проти-
річчя й розбіжності між окремими її компонентами,
представленими в різних стратегічних і програмних до-
кументах, а також виділити організаційні етапи (кроки)
розробки й реалізації регіональної економічної політи-
ки [1, 2]:

1. Аналітичний етап, що включає аналіз економіч-
ної ситуації й структурний аналіз регіональної еконо-
міки; виявлення найбільш гострих проблем; порівняль-
ну оцінку конкурентоспроможності регіону (у по-
рівнянні із сусідніми регіонами, з регіонами-еталонами),
регіональних галузей, компаній і продуктів; аналіз зов-
нішнього й внутрішнього середовища; сегментацію
ринків; оцінку потенціалу розвитку регіону.

2. Етап цілепокладання, що включає позиціонуван-
ня регіону, галузей, компаній і продуктів на ринку; фор-
мування довгострокової мети, комплексу середньо- і
короткострокових цілей розвитку економіки й підви-
щення конкурентоспроможності регіону (формування
"дерева цілей"); визначення пріоритетних напрямів роз-
витку; формулювання завдань ( як комплексних, так і
часток у розрізі пріоритетів, галузей і видів економіч-
ної діяльності).

3. Етап вироблення й узгодження рішень, що вклю-
чає розробку комплексу заходів щодо реалізації цілей і
вирішення поставлених завдань, їх ув'язування з наяв-
ними ресурсами й пошук відсутнього ресурсного забез-
печення; виявлення "схованих" ресурсних джерел і роз-
робка механізмів концентрації ланцюжків додавання
вартості на території регіону, механізмів включення
регіону в зовнішні ланцюжки додавання вартості.

4. Етап проектування, що включає розробку сценар-
них умов і альтернативних шляхів досягнення цілей;
функціональне зонування території регіону за рядом
економічних і виробничих критеріїв; обгрунтування й
"територіальну прив'язку" виробничих об'єктів, інвес-
тиційних майданчиків і проектів, інфраструктурних і
інженерних мереж і комунікацій.

4. Етап реалізації, що включає запуск механізмів
бюджетного забезпечення й виконання комплексу за-
ходів; поточну оцінку ефективності реалізації регіо-
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нальної економічної політики (моніторинг) на основі
зіставлення очікуваних і реальних результатів, корек-
тування системи цілей і завдань.

Таким чином, грунтуючись на даному структурно-
змістовному аналізі, можна представити цілісну орга-
нізаційно-функціональну схему реалізації регіональної
економічної політики, що показує, з одного боку, по-
слідовність виконання етапів її реалізації, з іншого боку,
функціональне призначення діючих документів терито-
ріального стратегічного планування.

В умовах ринкової економіки змінюється характер
впливу держави на економіку — відбувається перехід
від управління нею шляхом централізованого, твердого
планування й директивних вказівок зверху до методів
індикативного (необов'язкового для виконавців) дер-
жавного планування, до використання переважно не-
прямих важелів впливу на розвиток національних еко-
номік і встановленню "правил гри" для учасників еко-
номічної (виробничої, ринкової й ін.) діяльності. Уже в
силу цього визначається характер впливу держави на
конкурентоспроможність економіки. Дослідження
вітчизняного й закордонного досвіду дозволяє виділи-
ти ряд методів впливу органів влади, які спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності економіки [5]:

— законодавчі й інші нормативні;
— засоби планового (програмного) впливу;
— організаційно-управлінські;
— економічні.
Вплив держави на конкурентоспроможність націо-

нальної економіки, її складових частин за допомогою
планово-програмуючих засобів значно різниться залеж-
но від країни.

Найбільш широко вони використовуються в Японії
й Франції, в суттєво меншій мірі — у США й Швейцарії.

Однак як особливий напрям планово-програмної
діяльності у всіх розвинених країнах виділяється нау-
ково-технічна діяльність. Визнання того факту, що її
успіхи й результати стали в нинішніх умовах НТР най-
важливішим фактором розвитку національних еко-
номік, їх ефективності, конкурентоспроможності, зму-
сило ці держави не просто стимулювати науково-тех-
нічний розвиток і його окремі найбільш перспективні
напрями, але й займатися розробкою національної тех-
нічної політики, а в її рамках — прибігати до плануван-
ня й програмування. Ці завдання нині вирішують усі
розвинені країни, та й не тільки вони.

Таким чином, відбір проекту, вибір найбільш ефек-
тивної програми розвитку регіону з можливого ряду
альтернатив є важливим завданням регіонального уп-
равління.

Через обмеженість фінансових коштів, що мобілі-
зують на регіональний розвиток, встає завдання відбо-
ру проектів для першочергового фінансування, реалі-
зація яких дозволяє одержати в найкоротший термін
максимальний ефект від державних і приватних інвес-
тицій.

При цьому вибір таких проектів, називаних пріори-
тетними, проводиться в рамках ресурсних обмежень —
обмежень на обсяг фінансування в перший рік реалізації
програми. За своєю суттю завдання відбору пріоритет-
них проектів є завданням вибору найкращого варіанту
реалізації програми, надає їй необхідну орієнтацію в
рамках пріоритетних цілей і в остаточному підсумку
визначає найбільш ефективну стратегію їх досягнення.

Завдання вибору пріоритетних проектів носить ба-
гатокритеріальний характер. Проекти, що претендують
на пріоритетність, повинні аналізуватися на базі бага-
тобічної експертизи. Їхня якість оцінюється за допомо-
гою певного набору кількісних показників ефективності
— комерційної, бюджетної, соціальної. Таким чином,
завдання відбору пріоритетних проектів може бути
сформульована як завдання багатокритеріальної диск-
ретної оптимізації [2]:

,

у якій безліччю припустимих альтернатив Х= {1,2,
...у, …m} є безліч порядкових номерів, представлених до
розгляду проектів, а приватними критеріями f

1
, f

2
, …, f

p
,

що оцінюють їх якість, — відібрані заздалегідь показ-
ники ефективності, сформульовані таким чином, щоб
більш кращий за кожним показником проект характе-
ризувався його більшим значенням.

Кожний j-й проект характеризується, таким чином,
власною векторною оцінкою уj = (f

1
(j), f

2
 (j)).

Розглянемо два підходи до формування безлічі пріо-
ритетних проектів, кожному з яких, згідно із класифі-
кацією основних завдань теорії багатокритеріальної
оптимізації, відповідає своя конкретизація завдання .

Перший підхід має на увазі пошук шуканої безлічі
альтернатив винятково серед недомінуємих. Подібний
підхід до формування оптимального проектного порт-
фелю на основі багатокритеріального аналізу, що відоб-
ражає загальні міркування про важливість безлічі Па-
рето в теорії багатокритеріальної оптимізації, найбільш
часто зустрічається в наукових розробках. Стосовно до
нашої проблеми суть його полягає в тому, що пріори-
тетні проекти вибираються винятково серед недомінує-
мих на безлічі X, тому первинним завданням, що вини-
кає при такому підході, є завдання пошуку всіх Парето-
оптимальних рішень Еff(X) (завдання 1).

Другий підхід припускає пошук пріоритетних проек-
тів серед усіх представлених у рамках програми. Він ча-
сто застосовується на практиці при розробці держав-
них програм, у тому числі й фахівцями МБРР. При цьо-
му підході виникає завдання впорядкування певним чи-
ном усіх проектів програми в порядку убування "пере-
ваги" (завдання 3), що дозволяє відібрати потім у якості
пріоритетних перші з найбільше "кращих" проектів, су-
марний обсяг першочергового фінансування яких не
перевищує задану суму (С

фін
).

Цей же спосіб використовувався й для звуження
безлічі ДА(X) у першому підході — після ранжируван-
ня його елементів тим же засобом, що й при вирішенні
завдання 3, у якості пріоритетних відбиралися перші з
найбільш "кращих" уже ефективних альтернатив на ту
ж суму. Завдання ранжирування безлічі — Еff(Х) (зав-
дання 2).

Порядок формування безлічі пріоритетних альтер-
натив Р∈X при першому й другому підходах показаний
на рис. 1.

Завдання 2 і 3 є багатокритеріальними завданнями
прийняття рішень, тому особливістю використовувано-
го на практиці методу їх вирішення — методу узагаль-
неного критерію — виступає участь фахівця (так званої
особи, що ухвалює рішення).

Фахівець, що розташовує інформацією про ситуа-
цію в регіоні й пріоритетних цілях програми його роз-
витку, формує деякий узагальнений критерій шляхом
згортання приватних критеріїв в одну складну функцію

ϕ(j) = ϕ(α
1
, α

2
, …, α

р
; f

1
(j), …, f

p
(j)),

де (α
1
, α

2
, …, α

р
) — вектор коефіцієнтів (вагові кое-

фіцієнти) важливості приватних критеріїв, застосову-
ваний у тому випадку, коли необхідно підсилити роль
одних приватних критеріїв і послабити роль інших. На
думку фахівця, сформульований їм критерій задає
найбільш вдалу комбінацію показників ефективності
проекту, і із двох проектів більш кращим буде вважати-
ся той, який має більше значення даного критерію: j1

більш кращий, ніж j
2
, якщо ϕ(j1) > ϕ(j2).

Залежно від значень узагальненого критерію по-
трібна безліч проектів упорядковується в порядку убу-
вання переваги (ранжирується).

Головними проблемами більшості регіонів країни,
вирішення яких було винесено на державний рівень,
виявилася сильна дотаційність регіонального бюджету
й важке положення в сфері зайнятості. У зв'язку із цим
при розробці індикативного плану розвитку регіону
може виникнути необхідність попереднього визначен-
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ня пріоритетних завдань. Вони можуть бути сфор-
мульовані в такий спосіб:

— швидке досягнення максимального рівня самодо-
статності регіонального бюджету шляхом збільшення
податкових надходжень;

— збереження робочих місць на підприємствах ре-
гіону й створення як можна більшої кількості нових ро-
бочих місць;

— забезпечення максимальних податкових надход-
жень у державний бюджет.

Як правило, при розгляді питання про пріоритетне
фінансування може бути презентовано кілька сотень
проектів. Виходячи зі сформульованих вище пріоритет-
них завдань якість кожного j-го проекту оцінювалося
за значеннями наступних показників ефективності:

— бюджетної ефективності Бдер(j),Брег(j),Бмісц(j) —
розмір щорічних податкових виплат у державний, регіо-
нальний і місцевий бюджети після виходу підприємства,
що реалізує проект, на проектну потужність (у млн грн.);

— соціальної ефективності С(j) — щорічні надход-
ження в соціальні фонди й економія коштів на соціальні
виплати, які виплачувалися б громадянам регіону, якщо
не були б збережені старі робочі місця на підприємстві,
що реалізує проект, і не були б створені нові (у млн грн.);

— комерційної ефективності 1/Т
окуп

 (j) — величина,
зворотна періоду окупності (у місяцях) проекту.

ВИСНОВКИ
Таким чином, при розробці державних цільових про-

грам розвитку регіонів як методу відбору групи пріори-
тетних проектів доцільно застосовувати ранжирування
всіх представлених проектів за значенням деякого уза-
гальненого критерію, що представляє згортку певних
показників ефективності.

Ефективність застосування такого способу зале-
жить від кваліфікації фахівця, що формулює критерій,
від повноти інформації про соціально-економічну си-
туацію в регіоні й чіткості визначення пріоритетних
цілей програми.
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Задача 3 

Ранжування елементів множини X 
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Задача 2 

Ранжування елементів 
множини Eff (X) 

Зарахування до множини P перших альтернатив, сумарний обсяг 
першочергового фінансування котрих задовольняє обмеженню : ΣФ(j)<Сфін 

де Ф(j) — обсяг фінансовий засобів, необхідний для першочергової реалізації y-го проекту.

Рис. 1. Порядок формування множини пріоритетних альтернатив
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Проблематиці вибору збутових каналів присвячено чи-

мало праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Різнома-
ніття підходів до обгрунтування використання того чи іншо-
го каналу збуту продукції сприяло появі багатьох методів
оцінки ефективності каналів розподілу. Дослідники у галузі
маркетингової діяльності розробили одну з найпростіших
моделей, яка базується на виборі каналу збуту залежно від
виду розподілу — інтенсивного, селективного чи ексклю-
зивного [5, с. 52; 8, с. 30]. Перевагою такої моделі є просто-
та і незначні часові затрати при її застосуванні, недоліком
— неінформативність щодо конкретизації збутових каналів,
поєднання прямих та непрямих каналів. Р. Бест [1, c. 83]
пропонує прийняти за основний критерій оцінки вибору
збутового каналу чисту ефективність маркетингу (ЧЕ

М
,

грн.):

 = ОП*Ц – СП – МВ ,
де ОП — об'єм продажу, од.; Ц — ціна продукції, грн.;

СП — собівартість на одиницю продукції, грн.; МВ — мар-
кетингові витрати, грн.
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THE METHOD OF OPTIMAL PLANNING OF DISTRIBUTION ACTIVITY FOR SMALL INDUSTRIAL
ENTERPRISES

У статті запропоновано метод оптимального планування розподілу виробленої продукції між збуто-
вими каналами та практичну його реалізацію на прикладі малого машинобудівного підприємства, який
базується на максимізації прибутку підприємства і диверсифікації маркетингової діяльності через виок-
ремлення маркетингових, логістичних витрат, витрат на стимулювання активності посередників та на
утримання служби маркетингу у кожному каналі розподілу, врахуванні якісно-кількісних характерис-
тичних критеріїв вибору прямих і непрямих збутових каналів та збереженні сталих сформованих зв'язків
між виробником та посередником.

In the article, the authors have proposed the method of optimal planning of production distribution between
sales channels (by the example of small industrial enterprise) based on maximization of enterprise's profit and
diversification of marketing activity by singling out the marketing and logistic costs, the costs of activity
stimulation of intermediaries and marketing maintenance costs for every sales channel as well as on taking into
account the qualitative-quantitative characteristic criteria of the choice of direct and indirect sales channels and
historically formed interrelations between producer and intermediary.

Ключові слова: маркетингова діяльність, диверсифікація, збут, канал розподілу, оптимізаційна модель,
мале машинобудівне підприємство.

Key words: marketing activity, diversification, sales, sales channel, optimizatiom model, small industrial
enterprise.

Перевагою методу є простота розрахунку і легкість збо-
ру інформації, відсутність суб'єктивних факторів, а недо-
ліком — спрощеність розрахунку і обмеженість використо-
вуваних показників. Це звужує сферу прикладного засто-
сування, бо враховує тільки витрати підприємства-вироб-
ника на прямий і непрямий збутові канали.

Спеціалісти маркетингового розподілу Л.В. Штерн,
А.І. Ель-Ансарі, Е.Т. Кофлан [12, с. 496—497] виділяють
два підходи до вибору збутового каналу: 1) обгрунтуван-
ня вибору за якісними характеристиками (вибір за харак-
теристиками діяльності збутового каналу, які формують
уявну конструкцію фінансових показників таких, як ефек-
тивність (сюди входить постачання та стимулювання),
справедливість і результативність (сюди включається ефек-
тивність використання ресурсів та рентабельність)). Про-
водячи ранжування потенційних учасників збутових ка-
налів, дослідники пропонують заповнити анкету з викорис-
танням шкали Лайкерта за такими критеріями оцінки: ха-
рактеристика збуту, фінансова характеристика, компетен-
ція, здатність до компромісу, рівень пристосування, ріст
можливостей торгового посередника і задоволеність
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споживачів. Перевагою такого підходу вважаємо багатог-
ранність та різносторонність характеристик, легкість прак-
тичного застосування, простоту підрахунку позитивних і
негативних характеристичних аспектів. Суттєвим недо-
ліком є проблема суб'єктивного сприйняття особою, яка
проводить оцінку учасників, її незаангажованість та нейт-
ралітет. Шкала Лайкерта передбачає швидкі відповіді, які
базуються на одномоментному інтуїтивному сприйнятті
того чи іншого фактору. Коли така оцінка проводиться
працівником компанії, він несвідомо може завищити оцін-
ку деяким посередникам, бажаючи справити позитивне
враження про себе. 2) обгрунтування вибору за кількісни-
ми критеріями згідно з методом "стратегічної моделі при-
бутку (SPM)" [12, с. 500—501], базованого на розробках
бухгалтерів-аналітиків. У цьому випадку найбільш нагляд-
ним фінансовим показником ефективності діяльності
підприємства щодо вибору збутового каналу є коефіцієнт
прибутковості на інвестований капітал ( ,%ікП ):

** сзоапік КККП = ,
де К

п
— коефіцієнт прибутковості, %;   К

оа
 — коефіцієнт

оборотності активів, %; К
сз

— коефіцієнт, який характери-
зує співвідношення між власними і позиченими коштами
компанії, %.

До переваг такого оцінювання можна віднести відсут-
ність суб'єктивних чинників, простоту та доступність отри-
мання інформації із бухгалтерської звітності. До недоліків
можна зарахувати громіздкість обчислень.

П.Р. Діксон [6] розглядає вибір збутового каналу згідно
всебічної оцінки за наступними групами критеріїв: узагаль-
нююча, докладна оцінка, маркетингове позиціонування, кон-
курентоспроможність, закупівельне поводження. Ці групи
показників та характеристик допомагають всебічно аналізу-
вати діяльність потенційного посередника. Це основна пере-
вага такого методу. Його недоліками є перевантаженість ета-
пу збору інформації для проведення оцінювання, відсутність
чітких границь коливання оцінки конкретних критеріїв, не-
обхідність розробки шкали оцінки для кожного критерію і
уніфікації критеріїв для різних видів посередників.

На думку О.О. Комякова та С.М. Дорогань [7], процес
розподілу продукції складається з таких етапів: 1) уточ-
нюються цілі стратегії розподілу; 2) аналізуються зовнішні
фактори; 3) аналізуються фактичні канали розподілу ком-
панії; 4) аналізуються канали розподілу конкурентів; 5) ана-
лізується географічне розміщення клієнтів, визначаються їх
вподобання, пріоритети торгових посередників (фактичних
та потенційних); 6) оцінюється перспективність цільових
ринків; 7) перевіряються параметри продукції для виявлен-
ня відповідності певному типу каналів розподілу; 8) відшу-
ковуються всі можливі канали розподілу згідно з заданими
параметрами; 9) оцінюється перспективність кожного з ва-
ріантів розподілу; 10) приймається рішення щодо коректу-
вання системи розподілу.

Пропонована послідовність охоплює різноманітні сфе-
ри діяльності підприємства, оскільки побудована на глибин-
ному аналізі існуючих напрацювань компанії, однак вона не
забезпечена математичним апаратом чи шкалою оціночних
порівнянь для кожного із пропонованих етапів, не врахо-
вує також можливості пристосування компанії до вподо-
бань споживачів, затрат на такі дії.

Н.І. Войткевич [2, с. 32—33] пропонує приймати управ-
лінське рішення щодо вибору маркетингового каналу на
основі його оцінювання за доступністю і просуванням то-
вару, супутніми послугами, збором ринкової інформації,
рентабельністю розподілу. Перевагою таких обгрунтованих
автором ознак є стислість характеристичних критеріїв, вра-
хування ринкової інформації, комплексність оцінки. До не-
доліків можна віднести відсутність чіткого математичного
ранжування ознак та фінансового механізму визначення
рентабельності розподілу, присутність фактору суб'єкти-
візму особи, яка здійснює оцінку маркетингового каналу.

Н.Я. Гранкіна, Є.В. Попов [4, с. 7—16] вважають опти-
мальними такі критерії оцінки збутового каналу: обсяг і
зростання продажу, різниця в технології, потужності, кон-
курентній і демографічній ситуаціях. До переваг цього ме-
тоду, на відміну від інших розглянутих, слід віднести враху-
вання демографічної ситуації на місці локації точок прода-
жу посередника. При оцінці збутового каналу недостатня
увага приділена якісним характеристикам, домінують ана-
літичні фактори, метод вимагає збору значної кількості пер-
винної інформації та її детальної обробки.

В.Н. Наумов [9, с. 123—124] використовує тристоронній
підхід до оцінювання каналу розподілу: економічна ефек-

тивність (прибуток від реалізації, маржинальний прибуток,
рентабельність реалізації, рентабельність інвестицій в кап-
італ), продуктивність (виконання плану по збуту, дебі-
торській заборгованості, частці ринку, відвантаженні) та
рівень обслуговування (якість товарів, лояльність клієнтів,
логістичне обслуговування, дистриб'юція, мерчендайзинг).
Полікритеріальність такого підходу відображає комплекний
підхід до вибору посередника, проте економічна ефек-
тивність та продуктивність перекликаються у критеріаль-
них характеристиках; пропонований метод не враховує пер-
спективи розвитку збутового каналу (лише ретроспективу
та сучасний стан системи "виробник-посередник").

В.А. Герцик [3, с. 85—87] пропонує проводити оцінку
збутового каналу згідно з класифікаційними критеріями
(збутові: результати збутової діяльності; ресурсні: потенц-
іал основних фондів, фінансовий, збутовий потенціал, збу-
тові запаси; ринкові: перспективи зростання та рівень
якості). Такий підхід враховує потенціал та перспективи
розвитку посередника, його ресурсне забезпечення, але
вимагає наявності значної інформаційної та методичної
бази, сучасної системи обліку, нормативної бази пропоно-
ваних показників.

Автори праці [14] формують рішення щодо доцільності
вибору каналу розподілу на основі таких критеріїв: прибут-
ковість, тривалість взаємовідносин, задоволеність партнера,
якість послуг. Метод вигідний для експрес-діагностики вибо-
ру посередника-партнера, але не передбачає деталізованого
вивчення якісно-аналітичних характеристик збутового кана-
лу та взаємоузгодження із цілями підприємства-виробника.

Д. Уілсон, С. Джантраніа [16] виокремлюють такі фак-
тори ефективності взаємовідносин: довіра, сумісність цілей
взаємодіючих компаній, задовільність взаємовідносинами,
взаємні інвестиції і зв'язки. Через домінантну роль взаємо-
відносин між виробником та посередником у закордонній
ментальності пропоновані критерії вибудовані так, що цен-
тральне місце посідають особистісний контакт між вироб-
ником та представником маркетингового каналу. Метод
побудований виключно на якісно-психологічних характери-
стиках, що може бути лише додатковим критерієм оцінки
до фінансово-аналітичних характеристик збутового кана-
лу у вітчизняних реаліях функціонування малих машино-
будівних підприємств.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На основі проведеного детального аналізу наукових

доробок провідних вітчизняних та зарубіжних вчених [2, 3,
6, 9] і практики діяльності малих машинобудівних під-
приємств сформулюємо проблеми, вирішенню яких присвя-
чена дана стаття: 1) виявлення нових збутових каналів, які
б забезпечували високу дохідність, швидку оборотність
коштів та високий рівень фінансової дисципліни; 2) форму-
вання оптимізаційної моделі, що враховує якісно-кількісні
критерії оцінки збутових каналів; 3) побудова математич-
ного апарату реалізації оптимізаційної моделі та резуль-
татів, отриманих з її допомогою; 4) верифікація оптиміза-
ційної моделі; 5) встановлення оптимального кількісного
співвідношення між каналами розподілу у відповідності до
виробничих потужностей підприємства, сталих сформова-
них зв'язків та співпраці між виробником і посередником.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовим елементом маркетингової діяльності є ефек-

тивний збут продукції, що забезпечує максимізацію прибут-
ку підприємства-виробника. Враховуючи динамічність зов-
нішнього середовища, нестабільність фінансової дисциплі-
ни посередників, необхідно диверсифіковувати маркетин-
гову діяльність відповідно до існуючої сукупності збутових
каналів. На сьогоднішній день актуальним питанням для ви-
робничих підприємств є пошук раціонального поєднання
збутових каналів та кількісного розподілу обсягу виробле-
ної продукції між ними. Якісно-кількісні характеристики
збутових каналів і обраний виробником вид розподілу не
дозволяє встановити кількісного співвідношення у схемі
розподілу між збутовими каналами. Практика діяльності
малих машинобудівних підприємств (Кранобудівна фірма
"Стріла", ПП "Електросвіт", ТзОВ "Робітня", ПрАТ "БРО-
ТЕП-ЕКО", ВК "Автоливмаш" тощо) показує, що вони
планують збутову стратегію на основі сформованих зв'язків
та напрацювань відділу збуту. Річні плани складаються з вра-
хуванням результатів попередніх років, а не потенціалу кож-
ного збутового каналу. В умовах динамічності зовнішнього
середовища, нестабільної фінансової дисципліни посеред-
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ників особливого значення при їх виборі набуває
швидкість обертання оборотних коштів. Великі
посередники (дистриб'юторські мережі, гіпермар-
кети) юридично встановлюють значне відтерміну-
вання термінів проплат за відвантажену та реалі-
зовану продукцію. Натомість оптові ринки, які ви-
конують функцію посередників, забезпечують швидкий обо-
рот і надходження коштів одразу ж після реалізації. При
використанні цього каналу розподілу, окрім фінансових ви-
год, розширюється збутовий сегмент реалізації продукції
виробника, збільшується поінформованість про неї, з'яв-
ляється альтернатива у стосунках із малоприбутковими та
недисциплінованими посередниками.

Для вирішення питання оптимального розподілу між
збутовими каналами та стратегічного планування збутової
програми сформуємо оптимізаційну економіко-математич-
ну модель. Спираючись на процес економіко-математично-
го моделювання [10], виокремимо основні його етапи: 1) кон-
цептуальне встановлення цілей для вирішення проблеми; 2)
деталізація задуманої моделі; 3) закладення вихідного ма-
сиву даних; 4) відшукання оптимального розв'язку представ-
леної моделі; 5) верифікація оптимізаційної моделі.

Керуючись практикою співпраці виробників та оптових
ринків і власними напрацюваннями [11, 15], побудуємо
цільову функцію, на основі якої оптимізовуватимемо збу-
тову діяльність малого машинобудівного підприємства:
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де П
іj
— прибуток для i-ої асортиментної позиції при ви-

користанні j-го каналу збуту, грн.;
P

ij
— ціна реалізації за одиницю продукції для i-ої асор-

тиментної позиції при використанні j-го каналу збуту, грн.;
γ

j
— розмір знижки для посередника при використанні

j-го збутового каналу як непрямого, %;
S

i
 — собівартість одиниці продукції i-ої асортиментної

позиції, грн.;
U

j
 — логістичні витрати при використанні j-го каналу

збуту на одиницю продукції, грн.;
M

j
 — маркетингові витрати при використанні j-го кана-

лу збуту на одиницю продукції, грн.;
ВСМ

j
  — витрати на утримання служби маркетингу при

використанні j-го каналу збуту на одиницю продукції, грн.;
ВСП

j
 — витрати на стимулювання активності посеред-

ників при використанні j-го каналу збуту на одиницю про-
дукції, грн.;

QP
ij
 — обсяги збуту в натуральному вигляді для i-ої

асортиментної позиції при використанні j-го каналу збуту;
n — кількість збутових каналів;
m — кількість асортиментних позицій.
Особливістю пропонованої нами розробки є постатей-

не врахування маркетингових витрат, витрат на утримання
служби маркетингу (при прямому збуті) і витрат на стиму-
лювання активності посередників (при непрямому збуті) і
на їх основі проведення оптимізації розподілу продукції між
збутовими каналами та отримання підприємством макси-
мального прибутку. Існуючі методи вибору збутових каналів
не дають кількісного співвідношення між каналами розпо-
ділу — лише можливість ранжування від найкращого до най-
гіршого за визначеним переліком характеристик чи показ-
ників. Ми пропонуємо не лише підбір каналів розподілу, але
й оптимізацію структури розподілу з врахуванням якісно-
кількісних характеристик і прибутку на одиницю продукції
кожного оцінюваного збутового каналу.

Для практичної реалізації методу оптимального плану-
вання розподілу продукції за збутовими каналами проведе-
мо його апробацію на прикладі малого машинобудівного при-
ватного підприємства "Електросвіт". Для цього представимо
його дані за 2012 р. щодо собівартостей і цін реалізації асор-
тиментних позицій у кожному збутовому каналі (табл. 1).

Розміри знижок для посередників ПП "Електросвіт"
представлені у таблиці 2.

Загальні річні обсяги реалізації (збігається із обсягом
виробництва) ПП "Електросвіт" наведено у таблиці 3.

Маркетингові, логістичні витрати, витрати на утриман-
ня служби маркетингу та на стимулювання активності по-
середників у кожному збутовому каналі сформовані у таб-
лиці 4.

 ПП "Електросвіт" у 2012 р. використовувало для збуту
продукції виставкову торгівлю, фірмовий магазин, елект-
ронну торгівлю, дистриб'юторську мережу та гіпермаркет.
Пропонований нами метод стосується пошуку оптимально-
го розподілу обсягів виробництва між збутовими каналами
з врахуванням якісно-кількісних характеристик каналів роз-
поділу та максимізації прибутку для підприємства-вироб-
ника. Основними етапами методу є:

1) збір первинної інформації по підприємству (табл. 1—4);
2) збір інформації щодо потенційних учасників розпо-

ділу продукції (необхідність заміни одного посередника
іншим; вибір серед кількох претендентів одного тощо);

3) залучення незалежних експертів для співставлення та
експертної оцінки результатів діяльності збутових каналів;

4) визначення фактичної і потенційної величини при-
бутку на одиницю продукції у кожному збутовому каналі
щодо кожної асортиментної позиції;

5) проведення порівняльного аналізу збутових каналів
за допомогою вдосконаленого методом радарів на основі
узагальнених характеристичних критеріїв та визначення
співвідношення між ними [15];

6) побудова цільової функції з використанням її загаль-
ного вигляду (1);

7) формування системи обмежень (наприклад, (4)), яка
враховує обмеженість обсягу випуску продукції (якщо не
обмежувати обсяг випуску продукції, витрати та прибуток
підприємства буде невизначеним); попередні обсяги реалі-
зації продукції у кожному фактично використовуваному
збутовому каналі; відсоткове співвідношення між збутови-
ми каналами, реалізоване у п.4 цього механізму. За необхі-
дності сюди можна долучити додаткові обмеження, що сто-
суються специфіки виробництва та реалізації окремих видів
продукції конкретного підприємства;

8) використання комп'ютерної програми, написаної у
середовищі 1Delphi для реалізації поставлених завдань —
виявлення кількісної структури розподілу продукції
підприємства між фактично використовуваними і потенц-
ійними збутовими каналами;

9) аналізування отриманих результатів;
10) ведення переговорів із учасниками каналів розподі-

лу щодо можливості реалізації такої кількості продукції, яку
запропонувала комп'ютерна програма;

11) коригування отриманих результатів внаслідок дво-
сторонніх контактів із посередниками;

12) затвердження програми збуту продукції у планово-
му періоді.

Для цього у таблицях 1—4 представлені дані ПП "Елек-
тросвіт" по кожному використовуваному збутовому кана-

№ 

з/п 

Назва 
виробу 

Собівартість, 
грн. 

Ціна реалізації за одиницю продукції у збутовому каналі, грн. 

Прямі канали Непрямі канали 

Виставкова  
торгівля 

Фірмовий  

магазин 

Електронна  
торгівля 

Дистриб’ютор- 

ська мережа 
Гіпер- 

маркет 
Оптовий  

ринок 
1 Реле напруги 542 704,6 661,2 677,5 921 813 840 

2 Реле струму 390 546 538,2 487,5 737 663 655 

3 
Блоки 

живлення 
495 658,35 683,1 618,8 886 792 782 

Таблиця 1. Собівартості та ціни реалізації видів продукції ПП "Електросвіт" у збутових каналах (2012 р.)

Вид посередника Дистриб’юторська мережа Гіпермаркет Оптовий ринок 
Розмір знижки, % 25 15 15 

Таблиця 2. Розмір знижок для посередників ПП "Електросвіт"
(2012 р.)

Таблиця 3. Загальні обсяги реалізації видів продукції
ПП "Електросвіт" (2012 р.)

№  

з/п 
Вид продукції 

Обсяг 
реалізації, 

од. 

1 Реле напруги 9050 

2 Реле струму 6520 

3 Блоки живлення 6932 

Усього 22502 
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18 Таблиця 4. Маркетингові, логістичні витрати, витрати на утримання служби маркетингу та на стимулювання активності посередників ПП "Електросвіт" (2012 р.)
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лу. Дані щодо оптового ринку отримані шляхом опитуван-
ня підприємців зі схожою товарною групою.

У таблиці 5 за формулою (1) обчислимо прибуток на
одиницю продукції (с

ij
) та внесемо фактичні (за 2012 р.)

річні обсяги реалізації (Q
ij
) у збутових каналах ПП "Елект-

росвіт".
На основі представлених даних сформуємо цільову фун-

кцію у загальному вигляді (2):

(2).

Для ПП "Електросвіт" функція мети набуде вигляду (3):

(3),

де с
ij
 — прибуток на одиницю продукції (грн.), та Q

ij
 —

обсяг реалізації продукції (од.), подано в таблиці 5.
Система обмежень виглядає так (4):

(4),

Таблиця 5. Прибуток на одиницю реалізованої продукції та фактичні (за 2012 р.) й планові оптимальні* річні обсяги
реалізації у збутових каналах ПП "Електросвіт"

* Оптимальні річні обсяги реалізації (Q*
ij
) розраховано за нижчепредставленим методом.

Таблиця 6. Співвідношення прямих і непрямих збутових каналів ПП "Електросвіт" на основі
узагальнених характеристичних показників
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Рис. 1. Фрагмент вихідного діалогового вікна комп'ютерної програми в процесі розв'язку задачі
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Пропонована опти-
мізаційна задача при-
пускає стабільність об-
сягу випуску продукції
(перші три обмеження у
системі обмежень (4)),
оскільки його збіль-
шення зумовить зрос-
тання витрат і необхід-
ність формулювання
нової оптимізаційної
задачі. Наступні п'ять
обмежень системи рів-
нянь та нерівностей (4)
відображають сумар-
ний обсяг продукції,
яка реалізовується за
кожним із використо-
вуваних каналів розпо-
ділу,  тобто це  сума
фактичних обсягів реа-
лізації по вертикалі у
кожному збутовому ка-
налі (табл. 5). Такі об-
меження дозволяють
зберегти сталі зв'язки
із різними посередни-
ками і вносять економ-
ічний зміст у матема-
тичне  в ідображення
моделі задачі (без вра-
хування цих нерівнос-
тей програма, за допо-
могою якої буде відбу-
ватися пошук опти-
мального вирішення оп-
тимізаційної моделі,
вважатиме за доцільне
реалізовувати усю кіль-
кість продукції одного
виду збутовим каналом,
у якому найвищий при-
буток, що звузить мож-
ливості підприємства-
виробника і щодо гео-
графії поширення влас-
ної продукції, і щодо
реальної можливості
реалізувати увесь обсяг
виробництва окремого
виду продукції тільки
одним збутовим кана-
лом тощо). Для враху-
вання потенціалу кож-
ного прямого і непря-
мого збутового каналу
був розроблений ме-
ханізм їх оцінки за до-
помогою вдосконале-
ного методу радарів
[15], на основі якого об-
числено відсоткове спів-
відношення потенціалу
кожного прямого та не-
прямого збутового ка-
налу ПП "Електросвіт"
(табл. 6). Останні чоти-
ри рівняння системи
обмежень (4) відобра-
жають це  співв ідно-
шення.

Для розв 'язання
сформульованої задачі
ми скористалися симп-
лекс-методом, який ре-
алізовували за допомо-
гою комп'ютерної про-
грами, реалізованої у
середовищі 1 Delphi [13].
Фрагменти діалогових
вікон представлено на
рисунках 1 та 2.
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Особливістю пропонованого методу є можливість
його застосування для малих машинобудівних під-
приємств, оскільки вони використовують незначну кіль-
кість каналів розподілу і для них часто є важливим збе-
реження усіх збутових каналів. Результат розв'язуван-
ня представленої оптимізаційної задачі такий:  Q

11
 =

5280 од.;  Q
13 

=2347 од.;  Q
16 

=1423 од.;  Q
24 

=315 од.;  Q
25

=4187 од.;  Q
26 

=1717 од.;  Q
32

=4107 од.;  Q
34 

=2825 од.
(табл. 5, оптимальні обсяги реалізації за збутовими канала-
ми). Прибуток після оптимізації становитиме 3 848 605 грн.
за рік. Прибуток за існуючого розподілу до оптимі-
зації складав 3 531 510 грн. за рік. Різниця становить
317 095 грн. за рік. Як видно із представленої оптим-
ізаційної моделі,  реле напруги доцільно збувати че-
рез виставкову торгівлю, інтернет-магазин та опто-
вий ринок; реле струму через непрямі канали: дист-
риб'юторську мережу, гіпермаркет та оптовий ринок;
блоки живлення через фірмовий магазин і дистриб'-
юторську мережу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

 Практика діяльності малих машинобудівних під-
приємств показує, що обсяги реалізації щодо кожного збу-
тового каналу і виду продукції під час укладення контрактів
із посередниками можуть дещо відрізнятися від отриманих
оптимальних результатів, але приймаючи управлінське
рішення щодо планування обсягів реалізації за кожним збу-
товим каналом на наступний період, управлінці можуть ке-
руватися пропонованим оптимальним планом і наближати
планові обсяги реалізації до оптимальних. Пропонований
метод можна застосовувати для планування обсягів реалі-
зації за кожним каналом розподілу на наступний рік, усу-
нення недисциплінованих посередників (розв'язуючи таку
ж оптимізаційну модель із величинами витрат та прибутку
на одиницю продукції потенційного посередника та інших
незмінних посередників та прямих збутових каналів), вибо-
ру серед кількох посередників найкращих із зазначенням
кількісного вираження потенційних обсягів реалізації цими
збутовими посередниками. Пропоновану оптимізаційну
модель у перспективі можна застосувати для вибору поста-
чальників малих машинобудівних підприємств.
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ВСТУП
Еволюційний розвиток продуктивних сил сучасного сус-

пільного виробництва — це результат постійного розвитку
фундаментальної і прикладної науки та поширення її впли-
ву на вдосконалення техніки, технології, організацію інно-
ваційного виробництва, підвищення його ефективності. В
економіці постіндустріального суспільства виробничі пріо-
ритети переходять від переважного прагнення виготовлен-
ня товарів і продукції до поширеного надання наукоємних
послуг, домінуючим виробничим ресурсом стає інформація
і знання. Сформувалися тенденції збільшення використан-
ня нематеріальних ресурсів у виробничих процесах, якісне
і кількісне зростання показників функціонування невироб-
ничої сфери, що спеціалізується на наданні різноманітних
послуг, пов'язаних зі стимулюванням та допомогою інно-
ваційному підприємництву. Відповідно, дослідження впли-
ву процесів розширеного використання нематеріальних ре-
сурсів у інноваційній сфері, загалом, та в діяльності суб'єктів
інноваційної інфраструктури, зокрема, на сучасному етапі
соціально-економічного розвитку є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі дослідженню нематеріальних фак-

торів економічного розвитку присвячені роботи ряду вітчиз-
няних і закордонних вчених таких, як О.В. Бєлоєдова [1], І.Г.
Брітченко [2], Т.Д. Бурменко [3], Н.С. Венгерська [4], А.П.
Горн [5], Т.М. Корнєєва [10], Н.С. Носань [7], І.В. Стоянен-
ко [8], О.В. Ткаченко [1], Л.І. Федулова [9; 10] та інших.
Більшість досліджень присвячено розкриттю проблем та
ролі нематеріальних ресурсів у процесі становлення еконо-
міки знань. Недостатньо дослідженими залишаються питан-
ня використання нематеріальної складової у сервісній діяль-
ності суб'єктів інноваційної інфраструктури.
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SOFTIZATION AND SERVIZATION OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE OF COUNTRY

У статті визначено сутність економічної категорії "інноваційна інфраструктура" як динамічної само-
регулюючої системи ринків та суб'єктів, що вступають на цих ринках у певні економічні відносини у
межах, обумовлених законами та нормативно-правовими актами України і забезпечують створення не-
обхідних умов для розширеного виробництва інноваційної продукції, технологій, послуг. Характерними
рисами економіки постіндустріального суспільства є зростання ролі нематеріальних ресурсів у забезпе-
ченні суспільного відтворення, "софтизація" і "сервізація" суб'єктів інноваційної інфраструктури. Пред-
ставлена модель взаємодії процесів софтизації і сервізації у ланцюзі "наука — інноваційна інфраструк-
тура — інноваційне виробництво". Проведене дослідження вказує на ключову роль суб'єктів інновацій-
ної інфраструктури у забезпеченні процесів софтизації та сервізації в економіці знань.

The essence of economic categories "innovation infrastructure" is defined in the article. It is a dynamic self-
regulating system of markets and subjects that entering these markets in certain economic relations within the
stipulated laws and normative legal acts of Ukraine and provides the necessary conditions for enhanced
production of innovative products, technologies and services. The characteristic features of the economy of post-
industrial society is the increasing role of intangible resources in ensuring social reproduction, "softization" and
"servization" the subjects of innovation infrastructure. The model of interaction processes softization and
servization in the chain "science — innovation infrastructure -innovative production" is presented. The conducted
research points to the key role of subjects of innovative infrastructure in providing of processes softization and
servization in knowledge economy.

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, софтизація, сервізація, нематеріальні ресурси, ринки по-
слуг, постіндустріальне суспільство, економіка знань.

Key words: innovation infrastructure, softization, servization, intangible resources, services market, post-
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні ролі і місця про-

цесів софтизації і сервізації економіки в інфраструктурно-
му забезпечені інноваційних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку

інтелектуальна праця у процесах, пов'язаних із впроваджен-
ням у виробництво новітніх наукових ідей, інноваційних
пропозицій, ноу-хау набуває особливого значення і цінності.
Для реалізації інноваційних проектів, наукових ідей вироб-
ничим підприємствам необхідно мати у своєму складі висо-
кокваліфікованих спеціалістів, або звертатися за порадами
до професіональних консультантів, фахівців у різних галу-
зях економіки, техніки і технології, що пропонують свої
послуги виступаючи індивідуально або об'єднано, як суб-
'єкти інноваційної інфраструктури країни, регіону тощо.
Розподіл інтелектуальної праці на шляху "наукова ідея —
нова продукція" створює потребу залучення вузькоспеціа-
лізованих фахівців, які можуть утворювати певні об'єднан-
ня та як суб'єкти діяти у складі інноваційної інфраструкту-
ри країни.

Процеси удосконалення функціонування інноваційної
інфраструктури є основою необхідною для подальшого роз-
витку всієї національної інноваційної системи країни. Як по-
казує досвід розвинених країн, економіка України може
ефективно розвиватись лише за умови комплексного і сис-
темного впровадження науково-технічних інноваційних про-
позицій, нових товарів, технологій та послуг у виробництво.
Але впровадження інновацій пов'язане з рядом факторів (до-
даткові витрати, складність процесів, невизначеність резуль-
татів, суттєве підвищення рівня ризику при здійсненні інно-
ваційної діяльності), які негативно діють на потенційних інно-
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Рис. 1. Сутність економічної категорії "інноваційна інфраструктура"

Джерело: власна розробка автора.
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Рис. 2. Модель взаємодії процесів софтизації і сервізації у ланцюзі "наука — інноваційна інфраструктура — інноваційне
виробництво"

Джерело: власна розробка автора.
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ваторів та інвесторів. Формування ефективно діючої допом-
іжної інфраструктури з метою подолання зазначених нега-
тивних тенденцій є необхідною умовою для стимулювання
інноваційного розвитку національної економіки.

Інноваційна інфраструктура являє собою сукупність
спеціалізованих суб'єктів і об'єктів, що сприяють здійснен-
ню інноваційної діяльності та допомагають виробникам на-
укоємної інноваційної продукції реалізовувати інноваційні
проекти на всіх етапах інноваційного процесу від створен-
ня до реалізації інноваційної продукції. Формування інно-
ваційної інфраструктури національної економіки передба-
чає створення активно діючої мережі організацій, що нада-
ють інформаційні, консалтингові, фінансові, техніко-техно-
логічні та інші види послуг на різних етапах інноваційного
процесу. Таким чином, суб'єкти інноваційної інфраструк-
тури складають сферу інноваційних послуг і можуть бути
створені як на базі діючих наукових та освітніх навчальних
закладів, так і в якості спеціалізованих організацій, що ма-
ють власну матеріальну та кадрову базу. Сутність економі-
чної категорії "інноваційна інфраструктура" виявляється в
оптимальному поєднанні суб'єктів і об'єктів, що діють відпо-
відно до поставлених інноваційних цілей і завдань (рис. 1).

Інноваційна інфраструктура умовно поділяється на
"м'яку", "напівжорстку" і "жорстку". "М'яка" інфраструк-
тура передбачає діяльність її суб'єктів, що пов'язана з на-
данням інформаційних послуг, консультуванням, фінансо-
вим та страховим забезпеченням, придбанням об'єктів інте-
лектуальної власності. "Напівжорстка" стосується надан-
ня клієнтам технології, обладнання, пристроїв, необхідних
для реалізації інновацій. До "жорсткої" інфраструктури
відносяться пропозиції щодо використання інженерних ко-
мунікацій, споруд, робочих площ, будівель тощо.

Інноваційне виробництво — це специфічна форма вироб-
ничої діяльності, де центральна роль надається практичному

використанню нових знань та впровадженню науково-техні-
чних пропозицій. Такі нематеріальні ресурси уможливлюють
здійснення інноваційних процесів шляхом їх наступної реа-
лізації у вигляді нових товарів, продуктів, послуг, технологій.
Нові знання, впроваджені у виробництво, дозволяють
підприємствам виготовляти більш якісну, сучасну наукоємну
продукцію та отримувати певні переваги перед конкурента-
ми. В умовах глобалізації світової економіки ці переваги спри-
яють забезпеченню конкурентоздатності національної про-
дукції на міжнародних ринках, а нематеріальні ресурси як
нові наукові знання та науково-технічні пропозиції стають
головним джерелом і ключовим фактором наступного роз-
витку матеріального виробництва. Таким чином, у постінду-
стріальному суспільстві поряд з матеріальними факторами
виробництва все більш суттєва роль надається знанням, по-
ширенню використання нематеріальних ресурсів. Знання як
нематеріальні ресурси у поєднанні з матеріальними почина-
ють виступати найбільш продуктивно діючим фактором, що
стає джерелом і рушійною силою інноваційної економіки.

Для постіндустріального суспільства властиві принци-
пово нові риси розвитку [3, c. 24]:

по-перше, це об'єктивно обумовлений феномен софти-
зації;

по-друге, перехід до сервісної моделі економіки.
Процеси змін у структурі ресурсного забезпечення еко-

номічного розвитку в напрямі збільшення його нематеріаль-
ної складової визначають поняттям "софтизація". Софти-
зація (від англ. soft — м'який; нематеріальний) — процес пе-
ретворення нематеріальних ресурсів (послуг, інтелектуаль-
ного потенціалу підприємства, галузі, економіки країни,
суспільства, окремої особистості) у важливий фактор еко-
номічного розвитку [3].

Економічний розвиток — складне і багатофакторне яви-
ще. Софтизація виступає одним з найбільш дієвих факторів
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сучасного економічного розвитку, сприяє появі інновацій-
них орієнтирів і мотивів у діяльності підприємців, встанов-
лює нові ціннісні установки в економічній діяльності. Як про-
цес підвищення ролі і значення знань ефект софтизації про-
являється при наданні інформації потрібної для прийняття
управлінських рішень, розробці енерго-, ресурсозберігаю-
чих, інформаційно-комунікаційних технологій, а також у
інноваційній діяльності, де нові наукові пропозиції і ноу-хау
визначаються як головні нематеріальні чинники, необхідні
для забезпечення виробництва нових товарів, продуктів, по-
слуг.

Інтелектуальний потенціал, знання і вміння вчених, дос-
лідників, винахідників, підприємців забезпечують форму-
вання і ефективне функціонування інноваційної інфраст-
руктури країни. Софтизація сучасної економіки передба-

чає збільшення продуктивності шляхом все більшого вико-
ристання у виробництві нематеріальних ресурсів, які поряд
з матеріальними здатні забезпечити інноваційну активність
підприємств. Основне призначення суб'єктів інноваційної
інфраструктури полягає саме у повномасштабному забез-
печенні процесів софтизації, надання широкого спектру не-
матеріальних послуг підприємствам і організаціям, що впро-
ваджують інновації, реалізують інноваційні проекти. Софти-
зація є прямим результатом впливу науково-технічного про-
гресу на структуру ресурсного забезпечення інноваційного
розвитку.

В економіці, заснованій на знаннях, найважливішим
складовим компонентом софтизації є сервізація (від англ.
servization, service — обслуговування, послуги) — процес
передачі нематеріальних ресурсів (поширення послуг), ство-
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Джерело: розроблено на основі [6].

Таблиця 1. Аналіз структури і динаміки інноваційної активності підприємств України, 2000—2012 рр.

1 З 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР; 2 до 2007 року придбання нових технологій; 3 з 2007 року показник віднесено до

інших витрат; 4 до 2007 року придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням інновацій.
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2000 18,0 1720,1 226,2 13,2 - - 72,8 4,2 163,9 9,5 1074,5 62,5 182,7 10,6 

2001 16,5 1979,4 171,4 8,7 - - 125,0 6,3 183,8 9,3 1249,4 63,1 249,8 12,6 

2002 18,0 3018,3 270,1 8,9 - - 149,7 5,0 325,2 10,8 1865,6 61,8 407,7 13,5 

2003 15,1 3059,8 312,9 10,2 - - 95,9 3,1 527,3 17,2 1873,7 61,2 250,0 8,2 

2004 13,7 4534,6 445,3 9,8 - - 143,5 3,2 808,5 17,8 2717,5 59,9 419,8 9,3 

2005 11,9 5751,6 612,3 10,6 - - 243,4 4,2 991,7 17,2 3149,6 54,8 754,6 13,1 

2006 11,2 6160,0 992,9 16,1 - - 159,5 2,6 954,7 15,5 3489,2 56,6 563,7 9,2 
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2011 16,2 14333,9 1079,9 7,5 83,3 246,6 324,7 2,3 - - 10489,1 73,2 2440,2 17,0 

2012 17,4 11480,6 1196,3 10,4 965,2 231,1 47,0 0,4 - - 8051,8 70,1 2185,5 19,0 

 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

27www.economy.in.ua

рених науковцями, дослідниками, винахідниками для їх
практичного використання у інноваційної діяльності. Такі
риси і напрями розвитку інноваційної економіки стосують-
ся, перш за все, її інфраструктури як сфери забезпечення
нематеріальними ресурсами процесів реалізації інновацій-
них проектів шляхом сервісного обслуговування, надання
наукоємних послуг. Феномен софтизації проявляється у
діяльності суб'єктів інноваційної інфраструктури шляхом
поширення сервісних пропозицій на всіх стадіях інновацій-
ного процесу.

Модель взаємодії процесів софтизації і сервізації у лан-
цюзі "наука — інноваційна інфраструктура — інноваційне
виробництво" та їх роль у забезпеченні підприємств нема-
теріальними ресурсами представлені на рисунку 2.

Зростаюча роль сфери послуг у економіці постіндустр-
іального суспільства призвела до появи терміну "сервісна
економіка" або "економіка послуг". Розвиток сервісної еко-
номіки зазвичай пов'язується з позитивною динамікою сфе-
ри послуг у загальній структурі економіки і, в кінцевому
підсумку, призводить до домінування послуг у обсязі ВВП.
Так, на початку 1980-х рр. в США і в країнах Західної Євро-
пи валовий продукт інтерперсональних послуг перевершив
валовий продукт, створений у матеріальному виробництві
у Франції в 2 рази, у США і Німеччині — в 6 разів, в Англії
— в 30 разів. Саме в цей період формуються концепції сер-
вісної та інформаційної економіки [5, с. 3].

Суб'єкти інноваційної інфраструктури спеціалізують-
ся на наданні послуг і формують певні ринки послуг при
здійсненні інноваційної діяльності. На відміну від процесів
софтизації, ефективність сервізації інноваційної інфраст-
руктури підлягає вимірюванню шляхом аналізу обсягів по-
слуг, якими користуються інноваційно активні підприємства
та витрат на них (табл. 1, рис. 3).

Складні економічні умови, в яких діють вітчизняні
підприємства, не дозволяють у необхідній пропорції
збільшувати витрати на нематеріальні ресурси, а, відповід-
но, і використовувати їх для інноваційного розвитку. Так,
частка підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність
за період з 2000 по 2012 роки залишається практично не-
зміною та коливається в межах від 11,2 до 18 %. Витрати
інноваційно активних підприємств, за виключенням витрат
на придбання машин та обладнання, відносяться до немате-
ріальних (рис. 2). Обсяг витрат на здійснення різних на-
прямів інноваційної діяльності збільшився за досліджува-
ний період на 9760,5 млн грн., хоча структура витрат на
здійснення досліджень і розробок, придбання зовнішніх
знань, підготовки виробництва до впровадження інновацій
тощо майже не змінювалася (табл. 1, рис. 3). Зазначена "ста-
білізація" показників інноваційної активності вітчизняних
підприємств вказує на відсутність прогресу щодо подаль-
шого інноваційного розвитку, фрагментарність формуван-
ня інноваційної інфраструктури країни та затримку про-
цесів софтизації і сервізації національної економіки.

ВИСНОВКИ
Суб'єкти інноваційної інфраструктури відіграють клю-

чову роль у забезпеченні процесів софтизації та сервізації
економіки. Феномен софтизації — це характерне явище по-
стіндустріального суспільства, прямий результат впливу
НТП на структуру всієї економіки, включаючи міжгалузеві
зв'язки. Софтизація і сервізація інноваційної інфраструк-
тури визначають збільшення ролі та місця нематеріальних
факторів і послуг у розвитку національної інноваційної си-
стеми, а пов'язані з цим витрати відносяться до категорії
трансакційних. Для розуміння загальних закономірностей
формування соціально-економічного механізму розвитку
ринків інноваційних послуг, що діють у складі інноваційної
інфраструктури України, необхідно досліджувати специф-
іку її сервізації. Велике значення для теорії та методології
сервізації інноваційної інфраструктури набуває її поділ на
складові частини за цільовим призначенням та цінністю по-
слуг, без яких інноваційні процеси, що відбуваються у на-
ціональній інноваційній системі, будуть неможливі або не-
ефективні.

Література:
1. Бєлоєдова О.В. Особливості постіндустріальної еко-

номіки [Электронный ресурс] / О.В. Бєлоєдова, О.В. Тка-
ченко // "Альянс наук: учёный — учёному": сб. матер. V
Междун. науч.-практ. инетрнет-конф., 20 марта 2009 г. —
Режим доступа: http://www.confcontact.com/2009_03_18/
ek8_beloedova.php

2. Брітченко І.Г. Інноваційна діяльність у контексті стра-
тегічного управління регіоном / І.Г. Брітченко // Науковий
вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Се-
рія "Економічні науки". — 2011. — № 6 (51). — Ч. 1. — С.
34—38.

3. Бурменко Т.Д. Софтизация и сервисизация — черты
экономики современного типа и основные ориентиры рос-
сийской модернизации / Т.Д. Бурменко // Известия Иркут-
ской государственной экономической академии. — № 6. —
2011. — С. 23—26.

4. Венгерська Н.С. Сфера послуг в умовах інноваційно-
го розвитку економіки / Н.С. Венгерська // Всеукраїнський
науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". — №
6 (25). — 2011. — С. 148—153.

5. Горн А.П. Развитие рынка интеллектуально-креатив-
ных услуг (теория и методология): автореф. дис. … докт.
экон. наук: 08.00.05 — экономика и управление народным
хозяйством: управление инновациями / А.П. Горн. — Са-
мара, 2009. — 47 с.

6. Наукова та інноваційна діяльність (1990—2012 рр.)
[Електронний ресурс] / Державний комітет статистики Ук-
раїни. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

7. Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи
і розвиток в Україні / Н.С. Носань // Актуальні проблеми
економіки. — № 5 (119). — 2011. — С. 12—19.

8. Стояненко І.В. Формування економіки знань як ре-
альність та необхідність сьогодення [Електронний ресурс]
/ І.В. Стояненко // Електронне наукове фахове видання
"Ефективна економіка". — № 6. — 2012. — Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1230

9. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. / Л.I. Феду-
лова. — НАН України; Iн-т екон. та прогнозув. НАН Ук-
раїни. — К., 2009. — 600 с.

10. Федулова Л.І. Особливості економіки знань на су-
часній фазі розвитку суспільства: теорії і практики розбу-
дови в Україні / Л.І. Федулова, Т.М. Корнєєва // Актуальні
проблеми економіки. — 2010. — № 4 (106). — С. 73—86.

References:
1. Bieloiedova, O.V. and Tkachenko, O.V. (2009), "Features

of the post-industrial economy", Sbornik materialov V
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj internet-konferencii
[Alliance Sciences: scientist for scientist], Mezhdunarodnaja
nauchno-prakticheskaja internet-konferencija [International
Scientific and Practical Conference], Kyiv, Ukraine, [Online],
available at: http://www.confcontact.com/2009_03_18/
ek8_beloedova.php (Accessed 20 Mar 2009).

2. Britchenko, I.H. (2011), "Innovation activity in the
context of strategic management of region", Naukovyj visnyk
Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia "Eko-
nomichni nauky", vol. 6, no. 51, part 1, pp. 34—38.

3. Burmenko, T.D. (2011), "Softization and servization —
features of a modern type and the main landmarks of economy
of the Russian modernization", Izvestija Irkutskoj gosudars-
tvennoj jekonomicheskoj akademii, vol. 6, pp. 23—26.

4. Venhers'ka, N.S. (2011), "Service Industry in terms of
innovative economic development", Innovatsijna ekonomika,
vol. 6, no. 25, pp. 148—153.

5. Gorn, A.P. (2009), "Development of the market of
intellectual and creative services (theory and methodology)",
Ph.D. Thesis, economics and management of the national
economy: management of innovations, Samara State University
of Economics, Samara, Russia.

6. The official site of the State Statistics Committee of
Ukraine (2013), "Research and innovation activities (1990—2012
years)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16
Dec 2013).

7. Nosan', N.S. (2011), Knowledge economy: the nature,
perspectives and development in Ukraine, Aktual'ni problemy
ekonomiky, vol. 5, no. 119, pp. 12—19.

8. Stoianenko, I.V. (2012), "Formation of the knowledge
economy as reality and necessity of today", Efektyvna
ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.eco-
nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=1230 (Accessed 16 Jun 2012).

9. Fedulova, L.I. (2009), Ekonomika znan' [Knowledge
economy], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN
Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

10. Fedulova, L.I. and Kornieieva, T.M. (2010), "Features
of the knowledge economy in the modern phase of social
development: theory and practice of creation in Ukraine",
Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4, no. 106, pp. 73—86.
Стаття надійшла до редакції 03.01.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201428

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неефективність структури вітчизняної економіки є

загальновизнаним фактом, що аргументується й обгрун-
товується у працях цілої низки вітчизняних вчених-еко-
номістів, серед яких В. Геєць і Л. Шинкарук [1], Б. Квас-
нюк [2], І. Крючкова [3], А. Мельник [4], В. Волинець
[5], С. Єрохін [6] та ін. Серед причин неефективності
зазвичай виділяють еволюційні — пов'язані з орієн-
тацією економіки радянської України на потреби об-
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MARKET POWER AS A DETERMINANT OF STRUCTURAL CHANGES OF UKRAINIAN ECONOMY

У статті досліджено ряд структурних зрушень, що відбулися в економіці України протягом останніх
десяти років. Встановлено факт погіршення структури вітчизняної економіки, посилення її сировинного
блоку. На прикладі вітчизняного гірничо-металургійного комплексу, хімії, електроенергетики проілюс-
тровано, як накопичення та експлуатація ринкової влади окремими суб'єктами господарювання чи їх
об'єднаннями в умовах відсутності дієвої структурної політики держави поглиблює існуючі макроеко-
номічні диспропорції. Вплив ринкової влади на зміну структури національної економіки визнано детер-
мінуючим. Автором обгрунтовано ризики незбалансованого розвитку окремих галузей вітчизняної еко-
номіки, на основі яких актуалізовано потребу у запровадженні науково-обгрунтованої і зваженої струк-
турної політики в Україні. При цьому в статті наводиться пояснення позитивного ефекту такої структур-
ної політики на розвиток конкуренції в економіці, що раніше заперечувався теорією галузевих ринків. У
цьому контексті окреслено вектор позитивних соціально-економічних перетворень.

The article investigates some structural changes of Ukrainian economy of last ten years. It points the fact of
deterioration of the Ukrainian economy structure and expansion of its raw component. Using the examples of
mining and metal sector, chemicals and power sector the author illustrates, how the accumulation and exploitation
of market power by certain firms and their associations deepen existing macroeconomic disproportions in
condition of efficient state structural policy absence. The impact of market power onto the changes of national
economy structure is found to be determinant. The author grounds risks of unbalanced development of some
Ukrainian industries and actualizes the need of scientifically based and reasonable structural policy of Ukrainian
state. Also the article put arguments for positive effect of such a structural policy on the development of
competition in the economy. The latter has been denied in the theory of industrial economics. The vector of
positive social and economic transformation is defined in this context.

Ключові слова: ринкова влада, структура економіки, структурні зрушення, структурна політика.
Key words: market power, economy structure, structural changes, structural policy.

меженої кількості секторів всієї економіки СРСР,
інституціональні, серед яких найбільш популярними
є рентоорієнтованість вітчизняного бізнесу й органів
державної влади, відсутність ефективної державної
структурної політики, здатної стимулювати такі
структурні зрушення в економіці, які дозволять по-
долати існуючі структурні диспропорції між попитом
і пропозицією, споживанням й інвестиціями, ціною і
вартістю та ін.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
С. Кірєєв і В. Луцков пишуть, що джерелом струк-

турних змін, а з ними і структурних зрушень в економіці
є зміни у структурі суспільних потреб. При цьому вчені
зазначають, що еволюція цих потреб є функцією нау-
ково-технічного прогресу й інноваційних циклів, су-
спільного поділу праці та її подальшої спеціалізації, еко-
номічної політики держави та зовнішньоекономічних
зв'язків національних господарств тощо [1, с. 48—49].

Як бачимо, цей перелік не містить фактора ринко-
вої влади, хоча сучасна теорія галузевих ринків дово-
дить його потужний вплив на зміну уподобань і потреб
споживачів [7, с. 1—17; 8, с. 566—588; 9, с. 225—236].
Немає його і в аналогічних переліках, що наводяться Н.
Далевською [10, c. 17], Ю. Чайкою [11, с.37], А. Арутю-
няном [12, с. 56—57]. Вплив ринкової влади на систему
суспільних потреб і інтересів і, зрештою, на структуру
національної економіки досі не став об'єктом окремих
досліджень вітчизняних економістів. Втім це ще не оз-
начає заперечення вітчизняною науковою думкою здат-
ності ринкової влади деформувати макроекономічні
пропорції в Україні. В будь-якому разі про це свідчать
окремі висловлювання відомих українських вчених. На-
приклад, А. Мельник та А. Васіна в одній із спільних
праць побіжно зазначають, що основною рушійною си-
лою структурних зрушень в економіці України періоду
незалежності була і залишається "економічна влада олі-
гархічно-інсайдерських груп" [13, с. 55]. Ще більш вда-
лою ілюстрацією визнання фактору ринкової влади в
числі чинників деформації структури національної еко-
номіки є цитата М. Меламед, що мовить: "Звуження
сфери використання наявного капіталу монополізова-
ними ринками як результат часткової фрагментарності
відродження виробництва, зумовлює постійне зростан-
ня розриву між сукупним попитом та можливостями
його задоволення за рахунок вітчизняного виробницт-
ва. Головними факторами конкуренції стають не витра-
ти, ціна і якість, а рівень та обсяг корпоративної влади і
контролю за ринком" [1, с. 250]. В. Геєць, І. Крючкова,
С. Кірєєв, Т. Приходько, Р. Мудрак так чи інакше виз-
нають той факт, що ринкова і більш широка економічна
влада, сконцентрована в Україні в потужних бізнес-уг-
рупуваннях на кшталт Систем Кепітал Менеджмент
(СКМ), Приват, ІСД, EastOne, GroupDF та ін., все
більшою мірою визначає не тільки сучасну, але й, що є
більш принциповим, майбутню неефективну структуру
національної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У цій статті ми ставимо за мету перевірити обгрун-

тованість наведених вище тез, встановити характер та
міру впливу ринкової влади на структурні зрушення в
економіці України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для реалізації поставленої мети, порівняймо галу-
зеву структуру вітчизняної економіки з галузевою
структурою господарства ЄС як деяким індикатором
відносної ефективності галузевої структури. При цьо-
му слід розуміти, що таке порівняння не означає ап-
ріорного визнання ідеальності галузевої структури
європейської економіки. У якості нормативу порівнян-
ня її ми взяли з кількох суто об'єктивних причин: по-
перше, господарство ЄС не є унітарним, складаючись із
ряду автономних національних економік, а зріз його га-

лузевої структури є нічим іншим як деяким середнім зна-
ченням, розрахованим шляхом агрегування та узагаль-
нення національної статистики країн-членів ЄС; по-дру-
ге, економіки країн — членів ЄС в своїй переважній
більшості відносяться до групи розвинених країн, що
свідчить про відносну ефективність їх галузевої струк-
тури. При цьому з дослідження нами свідомо виклю-
чається фінансовий сектор. Цьому є дві причини. Пер-
ша причина полягає у тому, що зумовлена прискореною
фінансизацією економік розвинених країн світу еконо-
мічна криза 2008—2009 років, показала, що наслідуван-
ня провідних економік за цим індикатором є справою
ризикованою, особливо тоді, коли диспропорція між
фінансовим і реальним секторами економіки є не єди-
ним її структурним провалом. Друга причина полягає в
тому, що фінансові установи входять до складу чи не
кожної із діючих в Україні бізнес-груп, забезпечуючи
внутрісекторну конкуренцію останніх на противагу їх
галузевій концентрації в рамках реального сектору.
Вітчизняні банки, страхові компанії, кредитні союзи та
ін. не володіють ні власною ринковою владою (наприк-
лад, частка найбільшого банку на вітчизняному ринку
банківських послуг станом на початок листопада 2013 р.
складає 20 %, а виміряний за допомогою Індексу Хер-
фіндаля-Хіршмана рівень ринкової концентрації —
0,0741), ні імпортованою з інших ринків, галузей, сфер
діяльності за допомогою механізму мультиринкової
взаємодії. А отже, виключення фінансового сектору з
аналізу дозволяє з одного боку підвищити якість вибір-
ки, а з іншого — взяти галузеву структуру економіки
ЄС за норматив порівняння.

При порівнянні питомої ваги окремих видів діяль-
ності у валовому випуску України та ЄС першим впадає
в око суттєве, майже п'ятикратне перевищення частки
добувної промисловості у валовому випуску України
над аналогічним показником для ЄС (рис. 1). Ці статис-
тичні дані є фактичним підтвердження розповсюдженої
тези щодо сировинного характеру вітчизняної еконо-
міки.

Щоправда, тут слід здійснити деяку категоріальну
корекцію. Адже у світовій економіці сировинними в пер-
шу чергу називають ті економіки, що спеціалізуються
на видобутку та експорті мінеральних ресурсів. В Ук-
раїні ж добувний сектор не є експортоорієнтованим.
Тільки 11 % вітчизняного експорту в 2012 році припа-
дає на його продукцію2. Продукція добувного сектору
переважно споживається вітчизняними металургами та
хіміками, але, і в цьому полягає основна проблема, для
виробництва продуктів найперших стадій обробки —
напівфабрикатів з низькою доданою вартістю. Частка
такої продукції в структурі вітчизняного експорту скла-
дає вже більше третини.

Експортуючи ж значні обсяги напівфабрикатів за
кордон ми недостворюємо додану вартість у країні,
відповідно недовиробляємо національного продукту,
обмежуємо себе в робочих місцях і, зрештою, в кінцевій
продукції власного виробництва. Останню в результаті
такої короткострокової стратегії розвитку вітчизняної
економіки нам приходиться імпортувати в країну, інве-
стуючи тим самим у розвиток інших національних еко-
номік та поглиблюючи існуючі диспропорції. У ЄС
співвідношення між валовою доданою вартістю, ство-
реною в переробній промисловості, та валовою доданою
вартістю, створеною в добувній промисловості, складає
в середньому 18 разів3. В Україні — 2 рази4. Розрив —
величезний. Навіть корекція цих показників на кілька
стадій переробки мінеральних ресурсів, про потребу
якої йшлося вище, не здатна суттєво його скоротити.

Іншою відомою проблемою надмірного захоплення
розвитком сировинних чи наближених до них галузей
економіки є так звана голландська хвороба, що прояв-
ляється у надмірному перерозподілі інвестицій на ко-
ристь сировинних (чи прирівняних до них) галузей та
пов'язаному з ним знекровленні переробної промисло-

______________________________________
1 Розраховано автором за даними Асоціації українських

банків [14].
2 Розраховано автором за даними Державної служби статис-

тики України [15].
3 Розраховано автором за даними Євростат [16].
4 Розраховано автором за даними Державної служби статис-

тики України [15].
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вості й інших видів діяльності, що характеризуються
вищою доданою вартістю. Характеризуючи перебіг
вітчизняної версії голландської хвороби В. Міщенко ак-
центує увагу на тому, що причиною цього недугу в Ук-
раїні є не тільки вихідна структурна диспропорція, що
зумовлює природний перетік капіталу, але і свідома по-
ведінка окремих суб'єктів господарювання — носіїв рин-
кової влади у цих галузях. Він пише: "Протягом остан-
нього десятиріччя гірничо-металургійний комплекс на-
був в Україні, так би мовити, самодостатньої ролі. За
цим формулюванням стоїть його потужне лобі у всіх
ланках влади і високий рівень "партнерських" відносин
з державою, за яких він регулярно отримує преференції.
Рівень рентабельності і відповідно інвестиційна приваб-
ливість сировинних секторів економіки істотно переви-
щують галузі, що виробляють продукцію з високим сту-
пенем переробки. Тобто склалася ситуація, за якої над-
прибутки в сировинному і хіміко-металургійному сек-
торі притягують до них інвестиційні потоки і блокують
таким чином розвиток високотехнологічних галузей та
диверсифікацію економіки" [17, с.9].

На підтвердження такої думки вченого свідчить і
гірничо-металургійна статистика. У 2012 році в гірни-
чо-металургійному комплексі (ГМК) п'яти вертикально-
інтегрованими бізнес-групами контролювалося від 56 %
до 100 % галузевого випуску (рис. 2), що в свою чергу
складає близько третини промислового випуску в Ук-
раїні. Тобто йдеться про мультиплікацію ринкової вла-
ди відповідних бізнес-утворень в рамках всієї економі-
ки.

Оскільки ж метою експлуатації ринкової влади є
максимізація економічної ренти, то спостерігаючи по-
ступове скорочення норми рентабельності у вітчизняній
металургії протягом останніх восьми років, опоненти
такої точки зору могли б заперечити дію фактору рин-
кової влади в загостренні голландської хвороби в Ук-
раїні. Мовляв відсутні ринкові важелі для перетоку ка-
піталу у цю галузь, як і неринкові — концентрація пол-
ітичного ресурсу під контролем власників основних

вітчизняних металургійних потужностей не сприяє зро-
станню ні чинної, ні потенційної конкуренції в галузі.
Для спростування такої гіпотези вважаємо за доцільне
ще раз акцентувати на широкому розповсюдженні вер-
тикальної інтеграції в галузі (рис. 2). Вилучення еконо-
мічної ренти суб'єктом ринкової влади може відбува-
тися на будь-якій із ланок технологічного ланцюга.

Зважаючи на те, що левова частка української до-
бувної промисловості орієнтована на забезпечення по-
треб вітчизняного ГМК, порівняймо динаміку рента-
бельності операційної діяльності у добувній промисло-
вості та в металургії (рис. 3). Як бачимо, має місце чітка
обернена залежність між цими двома показниками. В пе-
ріоди зростання прибутковості металургійного вироб-
ництва скорочувалась прибутковість в добувній галузі.
І навпаки.

Якби провідні підприємства двох досліджених сек-
торів вітчизняної економіки не були пов'язаними між
собою відносинами контролю, зокрема, відносинами
власності, змальованими на рисунку 3 динаміка могла б
свідчити про наявність жорсткої поведінкової конку-
ренції між ними, що забезпечує нестабільність про-
порцій розподілу прибутку між суміжними галузями.
Втім підприємства цих суміжних галузей належать до
складу єдиної бізнес-групи (єдиного суб'єкта господа-
рювання в термінах Закону України "Про захист еко-
номічної конкуренції"). А отже, йдеться про внутрігру-
повий перерозподіл коштів, відомий в економічній теорії
під назвою перехресне субсидування.

Коли міжнародні угоди обмежують вітчизняних
виробників металу в активному використанні доступної
їм внаслідок інтеграції ринкової та політичної влади
державної допомоги, така допомога спрямовується до
іншого елементу системного гірничо-металургійного
бізнесу вітчизняних бізнес груп — добувного. До речі,
частка державної допомоги підприємствам вугільної
галузі складає майже половину вартості всієї галузевої
державної допомоги в Україні [19, с. 71]. Коли кризове
падіння світового ринку металопродукції разом із ви-
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Рис. 1. Порівняння галузевої структури валового випуску в Україні та ЄС, 2012 р.*, **

* З дослідження виключені: фінансовий сектор з обґрунтованих вище причин, сільське господарство — з огляду на несумісність

статистичних даних України та ЄС в частині обліку сільськогосподарського випуску та агрегована група інших видів діяльності — з

огляду на її природну нерепрезентативність. Подібна корекція вибірки не впливає суттєво на результат порівняльного досліджен-

ня, оскільки передбачає єдину методику відбору галузей і застосовується одночасно до даних вітчизняної та європейської статисти-

ки.

** Побудовано автором за даними Державної служби статистики України [15] та даними Євростат [16].
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соким ступенем зношеності і мо-
ральної застарілості вітчизняних
металургійних потужностей не
дозволяє вітчизняних металургам
ефективно експлуатувати належну
їм ринкову владу, вони зміщують
сферу вилучення економічної рен-
ти вгору по технологічній верти-
калі. Якщо ж поглянути на резуль-
тати цих маніпуляцій з точки зору
макроекономічних пропорцій і
впливу відповідної поведінки на
структуру національної економіки,
то бачимо поступове зростання ча-
стки добувного сектору в економці
України (рис. 4), що повністю по-
вторює тренд зміни рентабель-
ності.

Таким чином, можна зробити
висновок, що застосування пере-
хресного субсидування як інстру-
менту експлуатації власної ринко-
вої влади потужними вертикально-
інтегрованими бізнес-групами у
вітчизняному ГМК вмикає класич-
ний ринковий механізм переливу
капіталу, який із року в рік погір-
шує й без того недостатньо ефек-
тивну структуру вітчизняної еко-
номіки.

Аналогічні процеси спостеріга-
ються і в інших монополізованих
галузях вітчизняної економіки,
зокрема хімії, де понад 30 % галу-
зевого випуску сконцентровано у
виробництві мінеральних добрив, майже дві третини
якого контролюється однією із провідних вітчизняних
бізнес-груп — Group DF; в електроенергетиці, де кон-
куренція наразі звелася до співпраці державного моно-
поліста ДП "Енергоатом" і приватного монополіста —
Донбаської паливно-енергетичної компанії (ДТЕК), що
входить до складу найпотужнішої бізнес-групи Украї-
ни — Систем Кепітал Менеджмент (СКМ).

Зрештою, можемо стверджувати, що для всієї еко-
номіки України виконується правило, за яким обов'яз-

ковою умовою економічного зростання в галузі є на-
явність деякої міри ринкової влади у її основних опера-
торів. Для таких же галузей, як легка промисловість, де-
ревообробка, виробництво будівельних виробів,
сільське господарство, де концентрований національний
капітал або відсутній взагалі, або його присутність не є
визначальною, виявлене правило означає подальший
занепад, а для промисловості в цілому — поглиблення
структурних диспропорцій. При цьому слід розуміти, що
йдеться не про керований процес збалансування еконо-
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гірничо-металургійного комплексу України [18].

Рис. 2. Вертикальна інтеграція в гірничо-металургійному комплексі України,
2012 р.

Рис. 3. Динаміка рентабельності операційної діяльності підприємств добувної та металургійної промисловості
в Україні, 2000—2012 рр.
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міки у відповідності до системи наявних абсолютних та
відносних конкурентних переваг країни, а про спонтан-
ний ринковий порядок організації національної еконо-
міки, єдиним направляючим фактором в якому висту-
пає ринкова влада.

ВИСНОВКИ
Посилення ринкової влади в межах окремих реле-

вантних ринків, її зростання поза ці межі, міжринкова
інтеграція до загальнонаціонального рівня й конверген-
ція з політичною владою в країні пояснюють, чому відне-
сена з перших днів незалежності до основних пріори-
тетів економічного розвитку структурна трансформа-
ція вітчизняної економіки досі відбувалася хаотично, а
не за змальованими безліччю програм стратегічного
розвитку української економіки траєкторіями. Про ке-
ровану структурну трансформацію і запровадження
дієвої структурної політики в Україні йдеться у програмі
Л. Кучми "Україна: поступ у ХХІ століття" [20], програмі
В. Ющенка "Десять кроків назустріч людям" [21], про-
грамі В. Януковича "Заможне суспільство, конкурентос-
проможна економіка, ефективна держава" [22]. Однак
на сьогодні це — лише декларації, що не супроводжу-
ються дієвими заходами щодо їх практичної реалізації
[13, с. 55]. Насправді структурна політика в нашій країні
залишається вкрай пасивною, повністю підпадаючи під
опис Р. Грінберга, зроблений для структурної політики
Росії минулого десятиліття. Вчений пише, що в умовах,
коли держава відмовляється від вибудовування струк-
турних пріоритетів, за рахунок платників податків час-
то реалізуються по суті нелегітимні переваги, які фор-
муються головним чином відповідно до лобістського по-
тенціалу носіїв тих чи інших групових, або, у букваль-
ному сенсі, приватних інтересів [23, с. 15].

А тому сьогодні, через 13 років після затвердження
першої з перерахованих програм, ми все ще знаходи-
мося на старті структурних реформ, що вкрай необхідні
вже не просто для розвитку, але для виживання націо-
нальної економіки. При цьому не слід боятися, що ак-
тивна структурна політика вступить у протиріччя із кон-
курентною, про що мовить неоліберальна економічна
думка. Такий результат є лише одним із можливих.
Інший полягає у посиленні міжгалузевої конкуренції за

гаманець споживача, зниженні норми вилучення еконо-
мічної ренти в традиційних для української економіки
галузях й послабленні негативних ефектів ринкової вла-
ди в національній економіці.
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ВСТУП
Тривала трансформація економіки України, від-

сутність стабільних, стійких змін, спонукає до подальших
пошуків шляхів позитивних структурних зрушень. Вироб-
ничий інфраструктурний комплекс традиційно відносить-
ся до потенційних ресурсів, що визначають можливості
зростання національної економіки. Інвестиції у виробни-
чий інфраструктурний комплекс — це один з чинників
впливу з боку підприємств державних та недержавних
форм власності на пожвавлення сукупного попиту, через
підвищення зайнятості і потреб у додаткових засобах ви-
робництва. Розвиток виробничого інфраструктурного ком-
плексу є передумовою включення України у світовий інтег-
раційний простір на правах рівноправного партнера. Мит-
тєвий доступ до нової інформації, швидке переміщення
вантажів усіма видами транспорту тощо, є базисом, осно-
вою досягнення конкурентних переваг при всіх інших
рівних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В останні роки проблемі виробничого інфраструктур-

ного комплексу присвятили свої праці такі українські та
російські вчені, як Абрамов Д., Білоусова Н., Васильєва Є.,
Глушич Н., Грачов В., Золотов А., Журавина Ю., Кондауро-
ва І., Ніколаєва Н., Тєрєхов А., Федюкович Є.В., Чудакова
Є., Шабалін А., Цинзак М., Хечієв В., Яновський В.В
більшості випадків у дослідженнях вищезазначених нау-
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ковців переважає галузевий підхід, пошук взаємозалежності
між станом виробничого інфраструктурного комплексу та
результатами основного виробництва тощо. Питаннями
формування інструментів розвитку виробничого інфраст-
руктурного комплексу займались наступні вчені: Далісової
Н., Висоцької Т, Гукової А., Мальцева І, Чіханчина А.

Виробничий інфраструктурний комплекс являє собою
складне полісистемне утворення. Як економічна категорія
він є достатньо вивченою вітчизняними і закордонними ав-
торами. Відомо, що економічні процеси, взаємозв'язки і
взаємозалежності між якими, знаходять відображення в
економічних законах, мають історично-перехідний харак-
тер дії. Для виявлення нових ознак, взаємозв'язків і взає-
мозалежностей з приводу економічних відносин в сфері ви-
робничого інфраструктурного комплексу в національній
економіці, на нашу думку, актуальним є комплексний підхід
до формування ефективних інструментів розвитку вироб-
ничого інфраструктурного комплексу, що охоплює галузе-
вий і регіональний.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження формування ефективних

інструментів розвитку виробничого інфраструктурного
комплексу з відповідністю до потреб основного виробниц-
тва країни в контексті розв'язання проблеми досягнення
сталого економічного зростання на прикладі морської га-
лузі в динаміці.
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РЕЗУЛЬТАТ
Одним з ефективних інструментів розвитку виробничо-

го інфраструктурного комплексу є формування мережевої
організації, що є такою формою взаємодії, в якій основні
дії спрямовані на досягнення консенсусу шляхом переко-
нання, а відносини між сторонами носять тривалий і нефор-
мальний характер. У перспективі оптимальну форму про-
мислових організацій будуть складати не малі і не великі
компанії, їх місце займуть мережеві структури, що поєдну-
ють переваги і тих, і інших. Ці організації використовують
економію масштабу і, разом з тим, уникають значних адмі-
ністративних витрат, характерних для великих організацій.
Якщо дійсно так буде, то у спільнот з високим ступенем до-
віри не тільки всі переваги, але і далекосяжні перспективи
розвитку.

У минулому морська галузь України давала близько 1/4
валового національного прибутку. Проте трансформаційні
гео- політичні, економічні і соціальні процеси негативно
вплинули на її розвиток. Втрачена більша частина торго-
вельного флоту Чорноморського і Азовського морських па-
роплавств, десятки тисяч працівників галузі залишились без
роботи, чи були вимушені йти у найми до західних компаній,
вантажообіг портів зменшився наполовину, а в окремих ви-
падках до 30 % [1]. Частка у ВВП від діяльності морської
галузі комплексу постійно зменшувалась, і нині складає тро-
хи більше двох відсотків. Разом з цим, слід зазначити, що
все ж таки вдалось зберегти порти і портові комплекси —
ключові елементи галузі, що за належної державної волі,
наукового аналізу роботи морської галузі, вироблення і
впровадження у практику обгрунтованих рекомендацій,
відповідної організаційної і фінансової підтримки — дасть
позитивні результати.

З огляду на потенційні можливості розвитку і реальний
стан морської галузі, розгляд питань зв'язаних з відновлен-

ням України як морської держави є надзвичайно актуаль-
ним.

Іншим інструментом, що сприяє розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу, може стати національна
фінансово-промислова корпорація (надалі — НФПК) управ-
лінських та економічних відносин влади, бізнесу і населення.

Автором пропонується створення національної фінан-
сово-промислової корпорації (НФПК) у виробничому
інфраструктурному комплексі морської галузі, найважли-
вішою метою створення якої є формування економіко-
організаційного механізму розвитку національної економі-
ки та створення постійного джерела інвестування діяльності
інфраструктури морської галузі для забезпечення її дина-
мічного і сталого розвитку. Загальна структура НФПК
сформована автором представлена на рисунку 1.

Інтеграція економічних, організаційних, технологічних
та інтелектуальних потенціалів досягається шляхом ство-
ренням НФПК у виробничому інфраструктурному комп-
лексі морської галузі, формування якої відбувається: в доб-
ровільному порядку на основі договорів і ринкових форм
консолідації пакетів акцій; директивним шляхом у разі об'єд-
нання державних підприємств; в процесі приватизації, коли
активну участь бере банківський капітал.

Базою для інноваційного виробничого інфраструктур-
ного комплексу в морській галузі є корпоративний підхід,
що дозволяє створити НФПК, високий рівень довіри в якій
також стимулює створення мережевих підприємств.

Пошук ключових факторів підвищення ефективності
управління розвитком виробничого інфраструктурного
комплексу в морській галузі є справою кожного окремого
господарюючого суб'єкта в їх сукупної НФПК, керованої
державними представниками.

Потреба в грунтовній переорієнтації основ еконо-
мічного розвитку України з експорту сировини і палива на

Рис. 1. Структура національної фінансово-промислової корпорації та її зв'язки у виробничому інфраструктурному
комплексі в морській галузі
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інноваційний базис вимагає прискіпливої уваги до цієї по-
зитивної світової практики з метою оцінки можливостей її
впровадження найближчим часом в Україні.

Основою функціонування НФПК у виробничому інфра-
структурному комплексі в морській галузі є процес плану-
вання.

Автором пропонується на етапі планування визначити
основні фактори:

1. Команда державних представників, що керує НФПК,
перш за все, повинна оцінити сильні і слабкі сторони
підприємств у такій важливій галузі, як фінанси для того,
щоб визначити, чого реально можна досягти.

2. Оцінити можливості і загрози в навколишньому се-
редовищі, бо конкуренція, споживачі, нормативно-правове
забезпечення, політична та економічна ситуація, керівниц-
тво НФПК визначає, якими мають бути цілі конкретних
організацій і що може завадити досягненню цих цілей.

3. Керівництво має зрозуміти, що повинно зробити на-
селення для досягнення цілей НФПК — підвищення добро-
буту кожного її учасника.

У зв'язку з поставленими питаннями, для керівництва
НФПК у виробничому інфраструктурному комплексі в
морській галузі процес планування розбивається на два ета-
пи: стратегічне планування і планування реалізації стратегії.

Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень,
прийнятих керівництвом НФПК у виробничому інфраструк-
турному комплексі в морській галузі, веде до розробки стра-
тегій, призначених для того, щоб допомогти підприємствам
досягти цілей. Стратегія — сукупність ключових факторів
успіху, здатних забезпечити здійснення місії НФПК і до-
сягнення її цілей.

Оскільки стратегічне планування має сенс тільки тоді,
коли воно реалізується, особливого значення набуває пла-
нування реалізації стратегії.

Планування реалізації стратегії полягає в розробці кон-
кретних планів і конкретних вказівок щодо забезпечення
цілей і налагодження процесу реалізації стратегічного пла-
ну.

Основна мета планування реалізації стратегії — ви-
значення схеми взаємодії відповідно до дерева цілей і роз-
рахунок планових значень основних показників. Процес
планування складається з декількох етапів:

I етап — планування виробничої схеми. На першому
етапі визначається послідовність взаємодії підприємств-
учасників НФПК, а також порядок взаємодії з зовнішніми
організаціями щодо НФПК. Виробнича схема — це "скелет"
всього проекту створення НФПК, на який у результаті ви-
конання наступних етапів накладуться інші показники.

II етап — календарний план робіт. Коли встановлено
порядок взаємодії, можна переходити до наступного етапу
— проектування календарного плану виконання робіт, мета
якого встановити контрольні цифри по тривалості виконан-
ня операцій у рамках НФПК.

Основою для проведення другого етапу служить інфор-
мація, отримана в ході попереднього аналізу контрагентів,
про оборотність і тривалість технологічного циклу. З метою
поглиблення аналізу підприємства, що увійшли до НФПК,
надають звітність за кілька попередніх періодів. Підсумко-
вим документом другого етапу є календарний план функці-
онування НФПК.

III етап — планування схеми фінансових потоків. У
зв'язку з плануванням схеми фінансових потоків викорис-
товується фінансовий метод прогнозування, завдання яко-
го оцінити фінансові наслідки реалізації тієї чи іншої
стратегії. Фінансове прогнозування складає основу для
розрахунку планового бюджету НФПК.

З метою прогнозування використовуються різні мате-
матичні, статистичні, статистико-математичні інструменти,
до яких можна віднести математичне моделювання, екс-
пертні оцінки, екстраполяцію, рівняння регресії, динамічне
програмування.

Планування схеми фінансових потоків полягає у виз-
наченні напрямків і обсягів платежів, здійснюваних при
функціонуванні НФПК.

Завдання третього етапу — отримати графік здійснен-
ня взаєморозрахунків в рамках однієї юридичної особи —
НФПК Такий графік будується на основі організаційної
схеми і технологічного плану. Графік взаєморозрахунків
здійснення використовується при оцінці ефективності. Фор-
мулюються критерії ефективності функціонування НФПК.

За результатами трьох етапів планування складається
організаційний план функціонування і розвитку НФПК,

який дозволяє керівництву НФПК у процесі її функціону-
вання і розвитку проводити контрольно-керівні заходи.

На підставі організаційного плану проводиться останній
етап — планування ефективності.

Ефективність функціонування НФПК характеризуєть-
ся системою показників, що відображають співвідношення
витрат і результатів стосовно інтересів її учасників.

Термін окупності — мінімальний часовий інтервал (від
початку здійснення циклу виробництва), за межами якого
інтегральний ефект зупиняється і надалі залишається не-
від'ємним. Іншими словами — це період (вимірюваний за
місяцями, кварталами або роками), починаючи з якого по-
чаткові вклади та інші витрати, покриваються сумарними
результатами.

Результати і витрати, пов'язані з функціонуванням
НФПК, можна обчислювати з дисконтуванням або без ньо-
го. Відповідно, вийде два різних терміни окупності. Термін
окупності рекомендується визначати з використанням дис-
контування.

Поряд з перерахованими критеріями, в деяких випад-
ках можливе використання і ряду інших: інтегральної ефек-
тивності витрат, точки беззбитковості, простої норми при-
бутку, капіталовіддачі тощо. Для застосування кожного з
них необхідне чітке уявлення про те, яке питання економіч-
ної оцінки НФПК ланцюжка вирішується з його викорис-
танням і як здійснюється вибір рішення.

Жоден з перерахованих критеріїв сам по собі не є дос-
татнім для прийняття позитивного рішення про організа-
цію взаємодії організацій всередині НФПК. Рішення про
інвестування коштів у НФПК має прийматися із врахуван-
ням значень всіх перерахованих критеріїв та інтересів усіх
підприємств-учасників, а також керівництва взаємодії
організацій всередині НФПК. Важливу роль у цьому
рішенні повинна відігравати також структура та розподіл
у часі залученого капіталу, а також інші фактори, частина
яких піддається тільки змістовному (а не формальному)
обліку.

На етапі планування керівництву НФПК необхідно про-
аналізувати і оцінити з точки зору інвестиційної привабли-
вості різні варіанти виробничих схем функціонування
НФПК. Таким чином, після розрахунку значень всіх необ-
хідних показників і моделювання максимальної ефектив-
ності, приймається рішення про прийняття або відхилення
тієї чи іншої виробничої схеми функціонування і розвитку
НФПК.

Наявність мережі водних шляхів, які можна викорис-
товувати для розвитку транзитних перевезень НФПК за
напрямом "ріка — море", як одного з найдешевших та еко-
логічно привабливого виду перевезень.

Основними групами транзитних вантажів є енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки — 77,4 %, руди,
шлаки та зола — 7,0 %, добрива — 3,2 %, чорні метали — 2,1
%, сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент — 2,1 %, про-
дукти неорганічної хімії — 1,8 % [2].

Найбільшими країнами-транзитерами залишаються
країни СНД: Російська Федерація, Казахстан, Білорусь та
Молдова, які відправили у 2011 р. 93,8 % всього транзиту
вантажів територією України.

Найбільшим транзитером є Російська Федерація, част-
ка якої у загальному обсязі транзиту за 2011 р. склала 82,5
%. У відправленні транзиту залізничним транспортом част-
ка Російської Федерації — 64,1 %, автомобільним — 18,5 %,
морським — 7,3 %.

Казахстан відправив територією України 10,8 млн т
транзитних вантажів (7,1 % транзиту). Такі потенційні для
України транзитери, як Білорусь та Молдова за 2011 р.
відправили відповідно 3,7 млн т та 2,7 млн т вантажів.

Найбільшими отримувачами російських вантажів є
Словаччина (47,2 %), Туреччина (14,2 %), Угорщина (10,9 %),
Китай (5,0 %), Італія (4,0 %), Польща (3,9 %), Чехія (3,8 %),
Швейцарія (2,4 %), Молдова (2,2 %), Румунія (1,9 %) та Кіпр
(1,3 %). Казахстан через територію України відправляв ван-
тажі переважно до Італії (7,3 млн т), Бермудських Островів (1,4
млн т), Туреччини (0,6 млн т), Китаю (0,4 млн т), Греції (0,2
млн т), Польщі (0,2 млн т), Єгипту (0,1 млн т), Словаччини
(0,1 млн т) та Угорщини (0,1 млн т) [3].

Автором пропонується на практиці ефективність роз-
витку НФПК у виробничому інфраструктурному комплексі
аналізувати в наступному порядку:

1. Порівнюється середньострокова рентабельність схе-
ми функціонування НФПК з середньою ставкою банківсь-
кого відсотка за цей період.
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2. Схеми функціонування НФПК порівнюються з по-
гляду страхування від інфляційних втрат.

3. Порівнюються періоди окупності інвестицій.
4. Порівнюються розміри необхідних інвестицій.
5. Розглядається стабільність надходжень в ході функ-

ціонування НФПК.
6. Порівнюється рентабельність інвестицій в цілому за

весь термін функціонування НФПК.
7. Порівнюється рентабельність інвестицій в цілому з

урахуванням дисконтування.
Таким чином, керівництво НФПК має керуватися виз-

наченим набором критеріїв, відповідно до яких приймаєть-
ся рішення про прийняття або відхилення певного варіанту
виробничої схеми розвитку НФПК:

1. Відсутність більш вигідних альтернатив.
2. Мінімізація ризику втрат від інфляції.
3. Тривалість терміну окупності витрат.
4. Відносна дешевизна проекту.
5. Забезпечення концентрації (стабільності) надход-

жень.
6. Висока рентабельність з урахуванням дисконтування.
Зростання обсягів світової морської торгівлі, яка вва-

жається найбільш дешевою, доступною та економічною.
За даними Комісії ООН з питань розвитку та торгівлі

(UNCTAD), понад 80 % міжнародної торгівлі товарами
здійснюється шляхом морських перевезень. Протягом ос-
танніх двадцяти років обсяги світової морської торгівлі зрос-
ли у два рази (с 4 млрд тонн у 1990 до 8,2 млрд тонн у 2008
р.) Після падіння обсягів перевезень у 2009 р., міжнародне
судноплавство у 2012 році зазнало зростання, особливо у
секторах суховантажних та контейнерних перевезень. Як
свідчать дані The Review of Maritime Transport UNCTAD, за-
гальний обсяг морської торгівлі у 2010 році склав 8,4 млрд
тонн, перевищивши тим самим рівень докризового 2008 р.
[4].

Стрімкий розвиток морської торгівлі, у першу чергу,
зумовлений переміщенням виробництва з високорозвине-
них країн до країн з низькою собівартістю виробництва про-
дукції. Наслідком цього стало:

— формування нових маршрутів світової морської
торгівлі, здатних змінити традиційну конфігурацію світо-
вої торгівлі. Зокрема, за оцінками UNCTAD, перспективни-
ми з точки зору транспорту та логістичних компаній є тор-
гівля між економіками Азійсько-Тихоокеанського регіону,
що активно розвиваються, та розвиненими економіками
(зокрема, Китай — країни ЄС); між економіками, що актив-
но розвиваються (Китай — Латинська Америка), та між
Африкою і Китаєм [5];

— зростання питомої ваги контейнерних перевезень, що
підтверджується збільшенням тоннажу контейнерного фло-
ту.

З 2000 по 2012 рік контейнерний флот зріс на 154 %,
балкерний і танкерний флот — на 50 %, у той час як тоннаж
флоту для перевезення генеральних вантажів залишився на
попередньому рівні. З 1980 р. питома вага контейнерного
тоннажу збільшилась у 8 разів, що, на думку фахівців, є
віддзеркаленням зростання контейнеризації при торгівлі
промисловими товарами. Показовим є те, що на тлі зрос-
тання загального тоннажу світового флоту на 45 % тоннаж
контейнерного флоту збільшився на 72 % [6].

Відповідно до даних UNCTAD протягом 2009 р. понад
90 % новозбудованих суден було побудовано у трьох азійсь-
ких країнах, а саме, в Республіці Корея (37,3 % тоннажу),
Китаї (28,6 %) та Японії (24,6 %). Всі інші країни разом за-
безпечили лише 9,6 % світового суднобудування. При роз-
міщенні нових замовлень у 2009 р. зазначені країни зберег-
ли лідерство, при чому на перше місце вийшов Китай (45,3
%), на друге — Корея (26,3 %), в той час як третє залишило-
ся за Японією (22,9 %) [2, 7].

ВИСНОВКИ
Морська діяльність повинна здійснюватись з проведен-

ням необхідного комплексу заходів забезпечення безпеки,
пов'язаних з особливостями водної стихії. В зв'язку з цим,
автором пропонується в Україні створити належні умови
для імплементації основних документів ІМО (International
Maritime Organization — Міжнародна морська організація),
щодо безпеки судноплавства та охорони навколишнього
середовища.

Регіоналізація міжнародної економічної діяльності,
формування нових міжнародних економіко-політичних
об'єднань (прикладом може служити Митний союз Росії,

Білорусі та Казахстану, які намагаються здійснювати
спільну митну і тарифну політику). Як результат, зростає
значення регіональних (локальних) транспортних комп-
лексів, а також роль інтермодальних та мультимодальних
(змішаних, або тих, що виконуються не менш ніж двома
різними видами транспорту з укладанням одного догово-
ру) перевезень, міжнародних транспортних коридорів, а
також внутрішніх водних шляхів у транзиті вантажів.

Показовою у цьому контексті є політика Європейсько-
го Союзу. У 2006 р. Європейська Комісія представила Білу
книгу, яка містить план розвитку транспортної галузі до
2020 р. На думку Єврокомісії, основним завданням розвит-
ку є оптимізація роботи всіх видів транспорту, у зв'язку з
чим набуває особливого значення розвиток інтермодальних
та мультимодальних перевезень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку промисловості країни ха-

рактеризується необхідністю активного впровадження
досягнень науково-технічного прогресу та інтелектуа-
лізацією основних чинників виробництва. Інноваційна
модель розвитку стає домінуючою. Значну роль у забез-
печенні економічного розвитку окремого підприємства,
підвищенні його результативності відіграє моніторин-
гове забезпечення ризикового фінансування промисло-
вих підприємств. Моніторингове забезпечення іннова-
ційно-інвестиційної діяльності має вагоме значення для
забезпечення реалізації стратегії підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми моніторингу та оцінювання результатів

господарювання суб'єктів інноваційної діяльності, а та-
кож можливості їх вирішення досліджували такі вчені
економісти, як О.І. Амоша, Л.Л. Антонюк, В.А. Верба,
О.І. Волков, В.М. Геєць, А.П. Гречан, А.В. Гриньов,
М.П. Денисенко, І.Г. Єресько, В.Б. Захожай, С.М. Іл-
ляшенко, О.Є. Кузьмін, О.О., Лапко, І.В. Новікова,
А.І. Ніколаєв, С.М. Никифоров, П.Г. Перерва, В.П. Со-
ловйов, Н.І. Чухрай, ЙА. Шумпетер, Л.І. Федулова та
ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Аналіз підходів цих науковців свідчить, що існують

вагомі напрацювання в інноваційній сфері, зокрема, роз-
роблено методологію провадження та оцінювання інно-
ваційної діяльності, визначено особливості створення
та функціонування інноваційних структур, опрацьова-
но шляхи їх державної підтримки. Проте необхідне по-
дальше розроблення, удосконалення та розвиток питань
моніторингу діяльності інноваційних структур. Відзна-
чимо недостатнє розкриття теоретичних та методичних
аспектів у наукових напрацюваннях з проблем форму-
вання методичних рекомендацій щодо моніторингу
діяльності інноваційних структур, зокрема моніторин-
гу реалізації проектів в їх межах.
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MONITORING PROVIDING OF THE RISK FINANCING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті наведено моніторингове забезпечення ризикового фінансування промислових підприємств
як елемент організаційної поведінки підприємств із зовнішнім середовищем, що забезпечить стійкість
ринкового функціонування підприємств, трансферт технологій, якісну експертизу інноваційно-інвести-
ційних проектів.

The monitoring providing of the risk financing of industrial enterprises is resulted in the article, as an element
of organizational conduct of enterprises with an external environment, which will provide firmness of the market
functioning of enterprises, transfert of technologies, high-quality examination innovative investment projects.

Ключові слова: моніторинг, центр моніторингу, промислове підприємство, інноваційно-інвестиційна
діяльність.

Key words: monitoring, monitoring center, industrial enterprise, innovative investment activity.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення теоретико-мето-

дичних підходів та організації процесу моніторингу
діяльності інноваційних структур, зокрема, щодо забез-
печення реалізації інноваційних проектів в їх межах.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним із найважливіших організаційних елементів

підвищення результативності інноваційно-інвестиційної
діяльності будь-якого промислового підприємства, в
контексті його поведінки в умовах мінливого зовніш-
нього середовища, має стати моніторингове забезпечен-
ня ризикового фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств. Зокрема мова йдеться щодо
реалізації такого моніторингу, як елементу організа-
ційної поведінки підприємств із зовнішнім середовищем
(регіонального моніторингу) в режимі їх функціонуван-
ня як складових регіонального промислового комплек-
су та загалом регіональної економічної системи.

Основною метою територіального (область, області,
економічний район, район, райони, місто) моніторингу
ризикового фінансування промислових підприємств є
створення системи збору, аналізу та подання інфор-
мації, необхідної для проведення досліджень за напрям-
ками науки та інновацій даній території, орієнтованих
на прийняття управлінських рішень щодо забезпечення
ефективного функціонування промислових підприємств
з ринковим капіталом та реалізації концепції модерні-
зації українського промислового комплексу і науково-
інноваційної політики на період до 2020 р. При цьому
передбачається, що на території моніторингові роботи
будуть проводитися, по-перше, з ініціативи державних
органів, тоді ці роботи будуть вписані в структуру за-
гальноукраїнських робіт з моніторингу і будуть вико-
нуватися у відповідності з загальними системними ви-
могами. По-друге, територіальні утворення можуть са-
мостійно вибирати напрями робіт і теми проектів в рам-
ках своїх територіальних програм. Порядок організації
робіт на територіях повинен визначатися і координува-
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тися органами влади територій, при цьому позитивний
досвід регіонів буде поширюватися, і на його основі роз-
роблятимуться рекомендації та типові організаційні схе-
ми для використання в інших територіальних утворен-
нях [2; 4; 8].

Включення інноваційно-активних промислових
підприємств у систему моніторингу буде забезпечувати:
стійкість їх ринкового функціонування, трансферт сучас-
них технологій, якісну експертизу інноваційно-інвести-
ційних проектів, взаємовигідний обмін інформацією та ін.

Основним предметом моніторингу ризикового
фінансування промислових підприємств є джерела ри-
зикового капіталу, форми, напрями використання,
ефективність використання та ін. Найважливішим зав-
данням є виявлення оптимальних пропорцій бюджетно-
го і позабюджетного фінансування освіти, науки, інно-
вацій в інтересах модернізації територіального промис-
лового комплексу. Крім того, на територіях слід врахо-
вувати питання розподілу фінансування між регіональ-
ним і місцевим бюджетами.

Серед елементів системи моніторингу можна виді-
лити кілька основних блоків (суб'єкти, об'єкти, показ-
ники інформації), взаємозв'язок між якими слід роз-
глядати як загальну організаційну схему моніторингу
(рис. 1).

Створення системи моніторингу ризикового фі-
нансування інноваційно-активних промислових підпри-
ємств на конкретній території повинно відбуватися в ме-
жах проведення інституційної реформи у сфері моніто-
рингу та контролю державної допомоги суб'єктам гос-
подарювання (план заходів цієї реформи затверджено
розпорядженням КМ України №102-р від 04.03.2013 р.)
та передбачати такі заходи:

1. Приведення законодавства у сфері моніторингу
ризикового фінансування у відповідність із законодав-
ством ЄС.

2. Створення системи моніторингу ризикового
фінансування та надання державної допомоги (розроб-
лення та затвердження порядків проведення моніто-
рингу, форм та вимог щодо надання уповноваженому
органові з питань державної допомоги інформації про
чинну державну допомогу, забезпечення створення та
ведення реєстру допомоги, складання переліку норма-
тивно-правових актів).

3. Забезпечення здійснення системи контролю за
допустимістю допомоги суб'єктам ризикового фінансу-
вання для конкуренції.

4. Створення інформаційної системи процесу моні-
торингу.

5. Удосконалення системи управління персоналом.

Рис. 1. Загальна організаційна схема моніторингу ризикового фінансування інноваційно-активних підприємств

Джерело: розробка автора.
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Рис. 2. Організація моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств (розробка автора])
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В якості об'єкта моніторингу розглядаються як в
цілому ринок ризикового капіталу та стан інноваційної
компоненти територіального промислового комплексу,
так і локальні ринки.

До складу користувачів інформації моніторингу ри-
зикового фінансування входять органи державної і
місцевої влади, ділові кола, представники підприємств,
представники ризикового капіталу, наукові та освітні
установи, засоби масової інформації, громадські орга-
нізації та громадськість регіону.

Взаємозв'язки між суб'єктами моніторингу можна
представити у вигляді схеми (рис. 2).

Центр моніторингу ризикового фінансування про-
мислових підприємств повинен отримати від науко-
во-методичного центру базовий набір методичних
інструментів для організації моніторингу: список
індикаторів, предпроектні дослідження (анкети, фор-
мулювання питань, оціночні шкали та ін.), завдання
на дослідження та ресурсне забезпечення моніторин-
гу (блок 1).

При цьому використання територіальним центром
моніторингу базового набору методичних інструментів
є обов'язковим для забезпечення порівнянності резуль-
татів моніторингу у всіх регіонах України.

Базовий набір методичних інструментів може бути
розширений за рахунок включення до програми моні-
торингу додаткових завдань, які може внести Нагля-
дова рада моніторингу в структурі ради інноваційно-
активних підприємств та ризикових інвесторів (РІАП).
Наглядова рада є консультативним органом держав-
но-громадської координації моніторингу. До складу
Наглядової ради входять представники основних
суб'єктів управління розвитком промисловості, науки
та інновацій в регіоні, у т. ч. управління з промислової
політики (облдержадміністрації); фінансових установ
(обласних, міських); управління з науки (облдержад-
міністрації); ради ректорів ВНЗ регіону; представники
ризикових фондів; регіональні ЗМІ; представник базо-
вої навчальної чи наукової організації (на базі якої
створено центр).

Крім того, до складу Наглядової ради можуть
бути включені керівники провідних промислових під-
приємств, що входять до партнерської  мережі
територіального центру. Загальна чисельність ради
— 7—11 осіб.

До компетенції Наглядової ради належать такі пи-
тання:

— визначення пріоритетних напрямів діяльності
центру;

— пропозиції щодо проведення перед планових
робіт;

— пропозиції щодо залучення до територіального
моніторингу профільних наукових і консалтингових
організацій, окремих експертів та консультантів;

— затвердження річних програм діяльності центру;
— розгляд основних результатів моніторингових

робіт, у тому числі, виконаних за завданням Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України;

— проведення організаційних заходів та інформа-
ційної підтримки у проведенні моніторингу;

— проведення рекламних компаній, виставок та кон-
ференцій.

Центр моніторингу ризикового фінансування про-
мислових підприємств на основі базового набору ме-
тодичних інструментів, отриманого від методичного
центру та рекомендацій територіальної Наглядової
ради, розробляє програму та інструментарій дослід-
жень (етапів моніторингу) (3). Цей блок робіт вклю-
чає: проведення перед планових досліджень; уточ-
нення завдань, узагальнення досвіду; аналіз науко-
во-технологічного заділу; узгодження інтересів
учасників та ін.

Центр моніторингу ризикового фінансування про-
мислових підприємств ставить коло завдань на дослід-
ження перед безпосереднім виконавцем (4) або (8).

Блок (5) визначає виконавця збору інформації, який,
використовуючи інструментарій, отриманий від терито-
ріального центру моніторингу, виконує поточний етап
робіт.

Якщо поточний етап дослідження вимагає організа-
ційної підтримки з боку Наглядової ради моніторингу,
центр моніторингу ризикового фінансування промисло-
вих підприємств повинен організувати для безпосеред-
нього виконавця отримання від Наглядової ради необ-
хідних документів (листів, вказівок тощо) або іншого
сприяння (6).

Отримані за результатами поточного етапу дослід-
ження інформаційні матеріали безпосередній викона-
вець передає в центр моніторингу для аналізу (7).

Якщо поточний етап дослідження передбачає соціо-
логічне або економічне дослідження, конкретний вико-
навець повинен отримати від регіонального центру мо-
ніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств відповідний комплект документів, до яко-
го можуть входити, наприклад: робоча програма дослі-
дження, завдання, інструментарій дослідження, інші
необхідні робочі та рекламні матеріали (8). При цьому
носіями інформації можуть бути інноваційно-активні
підприємства науково-дослідні та впроваджувальні
організації (9).

 Інформація поточного етапу дослідження далі
передається останнім у аналітичний підрозділ центру
моніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств (10). Аналітичний підрозділ регіонально-
го центру моніторингу ризикового фінансування про-
мислових підприємств (11) здійснює: попередній
аналіз зібраної та обробленої інформації необхідно
своєчасно передавати замовнику; систематизацію та
кодування даних; формування баз даних; обробку
даних і підготовку аналітичних матеріалів для замов-
ника.

Оброблену інформацію з аналітичними матеріала-
ми територіальний центр моніторингу передає в обумов-
лені терміни основному замовнику (методичному цент-
ру) (12), а також, за погодженням з ними членам тери-
торіальної Наглядової ради. Далі територіальний центр
моніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств здійснює підготовку аналітичних мате-
ріалів.

Таким чином, у сфері уваги моніторингу знаходять-
ся економічні стратегії різних факторів, що діють на
регіональному ринку ризикового фінансування промис-
ловості в якості їх виробників або споживачів, а також
взаємозв'язок даного ринку з потребами економіки.

 Пропонована модель центру охоплює всі основні
економічні аспекти ризикового фінансування промис-
лових підприємств — обсяг, зміст і якість фінансових
послуг, ресурсне забезпечення (кадрове, матеріальне,
фінансове), рівень інноваційної активності промислових
підприємств і т. п.

Забезпечення функціонування системи регіонально-
го моніторингу ризикового інноваційного інвестування
підприємств пропонується поетапно.

Перший етап, який не вимагає великих фінансових
витрат, повинен включати такі заходи:

— розробка та затвердження організаційно-розпо-
рядчої документації щодо функціонування інфраструк-
тури регіональної системи моніторингу;

— проведення інвентаризації усіх суб'єктів та об'єк-
тів моніторингу та що підлягають моніторингу;

— створення єдиних комп'ютерних мереж збору, об-
міну, обробки, зберігання даних;

— ініціювання створення регіонального інформа-
ційно-аналітичного центру моніторингу;

— розробка стандартів подання інформації та пе-
реліку показників, які складатимуть банки даних;
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— впровадження технології на основі геоінформа-
ційних систем збору, обробки, аналізу та подання ре-
зультатів моніторингу для ухвалення управлінських
рішень.

Другий етап має бути наповнений такими заходами:
— створення єдиного регіонального банку даних, що

включено до системи моніторингу;
— створення мережі моніторингових спостережень

за відповідними об'єктами та суб'єктами спостережень,
їх поведінкою та складом;

— впровадження системи аналізу та прогнозу на ос-
нові числового моделювання;

— впровадження уніфікованої сучасної інформац-
ійної системи підтримки ухвалення управлінських,
організаційних, елементних рішень.

Таким чином, модернізація та створення відповід-
ного сучасності інституційного механізму забезпечен-
ня моніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств, сприятиме розвитку ринкоутворюючих
процесів і запобігання серйозним проблемам, характер-
ним для трансформаційних процесів. Цей механізм мож-
на розглядати як засіб реалізації виваженої економіч-
ної політики при формуванні ринкових засад господа-
рювання.

ВИСНОВКИ
Формування моніторингово забезпечення ризи-

кового фінансування промислових підприємств при-
зводить до якісно нового рівня інноваційно-інвести-
ційної діяльності, дозволяє налагодити підходи до
страхування цієї діяльності, впроваджувати форми
підтримки (виставки, презентації, конференції та
ін.).

Запропонований сценарій інноваційно-інвестицій-
ного розвитку на основі ризикового капіталу всіх форм
дозволяє, з нашої точки зору, стимулювати інновацій-
ну активність промислових підприємств території і
сформувати ефективно діючі територіальні інноваційні
кластери, які можуть стати основою підвищення кон-
курентоспроможності національної економіки та подо-
лання науково-технологічного відставання України та
завоювання нею істотної частки світового ринку висо-
ких технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим принципом діяльності сучасного цент-

рального банку є транспарентність його політики. Роз-
криття інформації центральним банком на регулярній
основі сприяє формуванню прозорого економічного та
правового середовища в країні та дозволяє управляти
ринковими очікуваннями на основі довіри суб'єктів рин-
ку до монетарної влади. У 1980-их рр. ситуація була
прямо протилежною, центральні банки приховували
свої наміри, більше того, така таємничість підтримува-
ла їх незалежний статус і дозволяла впливати на реаль-
ну економіку. Наразі, з позиції макроекономічної ста-
білізації, більш ефективним є управління ринковими
очікуваннями через відкритий діалог з учасниками рин-
ку. Транспарентність політики центрального банку
реалізується через систему його комунікацій з цільови-
ми аудиторіями.

Враховуючи підвищення ролі комунікаційної політи-
ки та посилення транспарентності політики централь-
них банків світу, актуальним є дослідження кращого
зарубіжного досвіду використання комунікаційних
інструментів центральними банками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання сутності комунікаційної політики цент-

рального банку, зв'язку комунікаційної та монетарної
політик, особливостей комунікаційної політики про-
відних центральних банків — Європейського централь-
ного банку, Федеральної Резервної Системи, Банку Ка-
нади, комунікаційної політики центрального банку в
умовах кризових явищ в економіці та зростаючої неви-
значеності є предметом грунтовних наукових дослі-
джень зарубіжних науковців. Дослідження окремих ас-
пектів комунікаційної політики центральних банків
знайшли своє відображення в працях вітчизняних вче-
них, зокрема В.І. Міщенко, А.В. Сомик, К.В. Ануфріє-
вої, О.І. Петрика, В.В. Романчукевича та ін. Разом з тим,
проблемні питання комунікаційної політики централь-
ного банку та її інструментів недостатньо глибоко дос-
ліджені вітчизняною наукою, що не дозволяє сформу-
вати цілісне уявлення про її сутність та призначення, і
зумовлює необхідність проведення подальших дослід-
жень у даній сфері.
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У статті досліджено сутність та передумови посилення транспарентності діяльності провідних цент-
ральних банків. Детально проаналізовано інструменти комунікаційної політики центрального банку у кон-
тексті напрямів транспарентності його діяльності.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні інструментів ко-

мунікаційної політики провідних центральних банків
світу через призму напрямів транспарентності їх діяль-
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До 1990-х рр. діяльність центральних банків прихо-

вувалась від пересічних громадян. Перші кроки в бік
транспарентності політики зробив Резервний банк
Нової Зеландії у 1989 р. З 1994 р. Федеральна резервна
система США почала оприлюднювати рішення Феде-
рального комітету з операцій на відкритому ринку. На
даний час інформаційна відкритість є нормою діяльності
провідних центральних банків.

Причинами значного підвищення прозорості діяль-
ності центральних банків у 1990—2000 рр. було поши-
рення в світовому масштабі принципів фінансової та
політичної лібералізації і масштабний перехід політики
центральних банків багатьох країн у бік більшої гнуч-
кості обмінного курсу та впровадження монетарного ре-
жиму таргетування інфляції. Дерегулювання і усунен-
ня обмежень на фінансових ринках утруднили контроль
центральним банком результатів функціонування
фінансового ринку. Необхідним було проведення такої
інформаційної політики, яка б сформувала довіру з боку
економічних агентів до дій центрального банку, дозво-
лила зменшити волатильність основних економічних по-
казників та досягти центральному банку поставлених
кінцевих цілей.

Не можна не відзначити вплив демократизації су-
спільства в ХХ ст. на підвищення транспарентності
діяльності центральних банків. Демократичні уряди за
своєю сутністю передбачають більшу публічність як
спосіб досягнення підзвітності перед виборцями, у цьо-
му сенсі прозорість діяльності центрального банку є
лише конкретним проявом такої публічності. Не випад-
ково зростання транспарентності діяльності централь-
них банків у країнах Латинської Америки, Азії, Східної
Європи, в Кореї та Філіппінах збіглося з третьою хви-
лею демократизації [6].

Значний внесок у розвиток високих стандартів
інформаційної політики та підвищення прозорості
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діяльності центральних банків вніс Міжнародний валют-
ний фонд. Удосконалення регулюючих норм на міжна-
родних фінансових ринках у кінці 1990-х — на початку
2000-х рр. під егідою Міжнародного валютного фонду
проходило під гаслом важливості більшої інформацій-
ної відкритості та транспарентності. Так, однією з при-
чин мексиканської кризи 1994—1995 рр. і кризи ринків,
що розвиваються у 1997—1998 рр., на думку керівницт-
ва Міжнародного валютного фонду, була відсутність не-
обхідного рівня транспарентності країн. Неадекватні
економічні дані, факти приховування слабкості фінан-
сових систем і відсутність чітких цілей урядової політи-
ки сприяли втраті довіри економічних агентів до еконо-
мічної політики країни та її національної валюти, що і
підірвало глобальну фінансову стабільність.

Під транспарентністю політики центрального бан-
ку зазвичай розуміють ступінь розкриття та достатність
інформації, що оприлюднюється центральним банком,
базуючись на якій економічні агенти формують свою по-
ведінку та очікування [4]. С.Р. Моісеєв визначає транс-
парентність або інформаційну прозорість діяльності
центрального банку як розкриття центральним банком
всім зацікавленим особам цілей грошово-кредитної пол-
ітики, правових, інституційних та економічних засад
його діяльності, принципів прийняття рішень та їх об-
грунтування, інформації, пов'язаної з реалізацією мо-
нетарної політики та банківським наглядом, а також
своєчасну і повну підзвітність центрального банку про
результати своєї діяльності [3].

Відповідно до трактування Міжнародного валютно-
го фонду прозорість центральних банків стосується се-
редовища, в якому громадськості представляються,
своєчасно і у зрозумілій та доступній формі, цілі моне-
тарної політики, її правова, інституційна та політична
основа, рішення з монетарної політики та їхнє обгрун-
тування, дані та інформація, пов'язана з монетарною
політикою, а також умови підзвітності центрального
банку [1].

Узагальнюючи наведені визначення, зауважимо, що,
на наше переконання, під транспарентністю (інформа-
ційною прозорістю) діяльності центрального банку слід
розуміти своєчасне розкриття інформації центральним
банком про основні засади та результати своєї діяль-
ності, механізм прийняття рішень центральним банком
та їх обгрунтування з метою формування передбачува-
ного економічного середовища, забезпечення розумін-
ня суб'єктами економіки дій, стратегічних та тактичних
цілей центрального банку, управління ринковими очі-
куваннями та формування довіри суспільства до політи-
ки центрального банку та монетарної влади країни.

Перевагами транспарентності політики центрально-
го банку є формування прозорого економічного та пра-
вового середовища в країні, можливість управляти рин-
ковими очікуваннями на основі довіри суспільства та
ринку до монетарної влади, підвищення рівня довіри до
монетарної політики, яка може бути визначена як впев-
неність приватного сектору в тому, що монетарна вла-
да успішно досягне поставлених перед собою цілей, зни-
ження економічної невизначеності та асиметрії інфор-
мації. Інформаційна прозорість діяльності центрального
банку також забезпечує передбачуваність грошово-кре-
дитної політики, підвищує економічну ефективність та
добробут суспільства завдяки точному прогнозуванню
та плануванню, яке дозволяє приймати ефективні інве-
стиційні та споживчі рішення, підвищує гнучкість реакції
економіки на шоки, посилює відповідальність централь-
ного банку перед суспільством, поліпшує репутацію та
імідж центрального банку.

Офіційним документом, в якому регламентовано
принципи прозорості діяльності центральних банків
світу є Кодекс належної практики по забезпеченню про-
зорості у грошово-кредитній і фінансовій політиці, роз-
роблений Міжнародним валютним фондом 26 вересня
1999 р. Положення Кодексу є результатом аналізу прак-
тики забезпечення належної прозорості в різних краї-
нах світу та компіляцією кращого досвіду центральних
банків у сфері інформаційної політики. Кодекс визна-
чає основні вимоги до прозорості діяльності централь-
них банків і фінансових агентств, іншими словами, яка
інформація і яким чином підлягає розкриттю, при цьо-
му вибір інструментарію інформаційної політики зали-
шений на розсуд центральним банкам.

Принципи транспарентності діяльності центрально-
го банку реалізуються через систему його комунікацій
та комунікаційну політику. Комунікації центрального
банку являють собою надання центральним банком гро-
мадськості інформації стосовно цілей монетарної по-
літики, стратегії монетарної політики, економічних про-
гнозів і майбутніх рішень банку [5].

За визначенням Європейського центрального бан-
ку (ЄЦБ) комунікації — це процес розкриття інформації
банком щодо монетарної політики цільовим аудиторіям,
розуміння цільовими аудиторіями даних сигналів та пе-
ретворення їх в дії [9]. Комунікаційна політика розгля-
дається ЄЦБ як один із інструментів, який дозоляє ефек-
тивно управляти ринковими очікуваннями суб'єктів еко-
номіки.

Центральні банки зазвичай налагоджують систему
комунікацій принаймні навколо чотирьох аспектів мо-
нетарної політики [5]: а) цілей та стратегії монетарної
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Рис. 1. Напрями транспарентності політики центрального банку
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політики; б) мотивів конкретних рішень центрального
банку у сфері монетарної політики; в) економічних про-
гнозів; д) майбутніх рішень центрального банку у сфері
монетарної політики.

Отже, зауважимо, що у дослідженнях зарубіжних
вчених комунікаційна політика центрального банку ча-
сто розглядається у контексті монетарної політики з
позиції управління ринковими очікуваннями як ключо-
вий елемент режиму таргетування інфляції [7].

Проаналізуємо інструменти комунікаційної політи-
ки провідних центральних банків світу за напрямами
транспарентності політики центрального банку (рис. 1).

Переважна більшість центральних банків світу на
офіційних сайтах, які є головним каналом їх комуніка-
ційної політики, в розділі "Монетарна політика" нада-
ють інформацію стосовно цілей їх монетарної політики
та кількісного вираження даних цілей. Таким чином,
центральні банки реалізують політичну транспарент-
ність.

Процедурну транспарентність центральні банки
реалізують, оприлюднюючи чіткий механізм прийнят-
тя рішень у сфері монетарної політики та доводячи
прийняті рішення до цільових аудиторій — учасників
ринку та широкої громадськості (табл. 1). Механізм
прийняття рішень центральними банками складається з
таких етапів: а) оголошення дат проведення засідань ке-
рівного органу, який приймає рішення у сфері монетар-
ної політики на сайті центрального банку; б) оголошен-
ня дати і часу публікації прес-релізів, в яких надаються
пояснення прийнятих рішень; в) оголошення часу про-
ведення прес-конференцій, на яких голова центрально-
го банку доводить до відома громадськості сутність
прийнятих у сфері монетарної політики рішень, оголо-
шує про зміну процентної ставки та надає коротке об-
грунтування дій банку, протягом прес-конференції
представники ЗМІ та журналісти мають можливість по-
спілкуватися з головою банку та задати йому хвилюючі
їх питання.

Ряд центральних банків через деякий час після про-
ведення засідання колегіального органу, що приймає
рішення у сфері монетарної політики, публікують про-
токоли засідань (Резервний банк Австралії — через два
тижні після засідання, Банк Англії — через тиждень,
Банк Японії — через місяць, Банк Швеції — через два
тижні, Банк Ізраїлю — через два тижні, Національний

банк Чехії — через вісім днів). Окремі з них у протоко-
лах оприлюднюють інформацію про результати голо-
сування щодо прийняття ключових рішень у сфері мо-
нетарної політики, зокрема, Банк Англії, Національний
банк Польщі, Національний банк Угорщини, США. Го-
ловна частина протоколу містить коротке резюме ви-
ступів під час засідань, частина протоколу присвячуєть-
ся обговоренню матеріалів і звітів, підготовлених фахі-
вцями центрального банку.

Зауважимо, що ознайомлення суб'єктів ринку та
суспільства з чітким механізмом прийняття рішень цен-
тральним банком у сфері монетарної дозволяє зменшує
невизначеність на фінансових ринках, інформувати гро-
мадськість та учасників ринку про основні фактори, які
обумовлюють прийняття рішень у сфері монетарної
політики, поліпшити розуміння причин відхилень від
обраного курсу монетарної політики з огляду на корот-
кострокові коливання в економіці. Регулярне роз'яснен-
ня змін офіційної процентної ставки або відсутності
таких змін сприяє підвищенню прозорості монетарної
політики та передбачуваності дій центрального банку,
посиленню його підзвітності перед суспільством. Більше
того, комунікаційні можливості, отримані від поєднан-
ня прес-релізів, у яких пояснюється сутність змін в мо-
нетарній політиці та їх причин з публікаціями звіту з
монетарної політики, виступами голови центрального
банку та членів вищого органу управління банку є ос-
новою для появи регулярних коментарів про монетар-
ну політику з боку аналітиків і ЗМІ та налагодження
безперебійного діалогу між центральним банком та його
головними контактними аудиторіями і громадськістю
(досвід Канади, ЄЦБ, Нової Зеландії, Норвегії, США,
Японії).

Основними інструментами комунікаційної політики,
які дозоляють реалізувати операційну та стратегічну
транспарентності діяльності центральних банків, є роз-
міщення на офіційних сайтах банків концептуальних
засад реалізації монетарної політики, Звіту з монетар-
ної політики, річного звіту та бюлетеня центрального
банку.

Що стосується концептуальних засад реалізації
монетарної політики, різною є форма подання цієї
інформації центральними банками. Окремі центральні
банки висвітлюють дану інформацію в спеціальній од-
нойменній рубриці сайту банку, присвяченій сутності та

Банк Сутність підходу 
ЄЦБ Засідання Ради керуючих ЄЦБ проходять два рази на місяць. На першому засіданні члени Ради оцінюють 

останні економічні події та події у сфері розвитку грошово-кредитного ринку та приймається рішення щодо 
встановлення основних процентних ставок в зоні євро. На другому засіданні Радою приймаються рішення, 
пов’язані головним чином з іншими завданнями ЄЦБ.  

Рішення щодо ключових процентних ставок по Єврозоні повідомляється в прес-релізі о 13.45 за центрально-
європейським часом в день першого засідання Ради керуючих. Після цього сутність рішення детально 
пояснюється у Вступній заяві Президента ЄЦБ, яка знаменує собою початок щомісячної прес-конференції, 
що розпочинається о 14.30 за центрально-європейським часом. На сайті Банку у відкритому доступі 
знаходиться стенограма прес-конференції та її відео трансляція.  
Рішення, які відносяться до інших сфер діяльності ЄЦБ, зокрема, підтримання оптимального 
функціонування платіжної системи Єврозони, системи страхування вкладів, забезпечення фінансової 
стабільності, безперебійного випуску банкнот тощо, з грудня 2004 р. публікуються о 15.00 на наступний день 
після другого засідання Ради керуючих ЄЦБ 

ФРС Засідання Федерального комітету по операціям на відкритому ринку ФРС відбуваються в чітко визначені 
дати вісім разів на рік (на сайті розміщено календар засідань Федерального комітету). За результатами 

засідання на сайті ФРС одразу оприлюднюється прес-реліз та Заява Федерального комітету, в якій 

пояснюється сутність прийнятих Федеральним комітетом рішень у сфері монетарної політики, зокрема, тих, 

що стосуються процентної ставки по федеральним фондам, рівня безробіття, рівня інфляції в 
середньостроковому періоді тощо.  
У Заяві Федерального комітету також надається інформація про результати голосування присутніх на 
засіданні членів Комітету та пояснення позиції тих членів, які не підтримали спільне рішення і 
проголосували проти. 

Протокол засідання Федерального комітету по операціям на відкритому ринку публікується через три тижні 
після дати його проведення та оголошення рішення в сфері монетарної політики.  

Чотири рази на рік проведення засідання Федерального комітету по операціям на відкритому ринку 
співпадає з публікацією Резюме економічних прогнозів та проведенням прес-конференції Голови Ради 

керуючих ФРС 

Таблиця 1. Процедура прийняття та оприлюднення ключових рішень у сфері монетарної політики ЄЦБ та ФРС

Джерело: Офіційні сайти Європейського центрального банку та Федеральної Резервної системи.
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основним засадам монетарної політики країни (Народ-
ний банк Китаю). Інші центральні банки розміщують на
сайтах, так звані, базові транспарентні документи мо-
нетарної політики, які формують комплексне розумін-
ня монетарної політики країни громадськістю та учас-
никами ринку. Базові транспарентні документи охоплю-
ють висвітлення таких питань [2]: ієрархія цілей та ос-
новні завдання монетарної політики центрального бан-
ку, переваги цінової стабільності як основної цілі мо-
нетарної політики, визначення поняття "цінова ста-
більність", функції та склад керівних органів централь-
ного банку, процедура голосування та механізм оголо-
шення прийнятих рішень у сфері монетарної політики,
засади підзвітності та комунікацій центрального банку
з громадськістю, канали трансмісійного механізму мо-
нетарної політики, механізм реалізації рішень у сфері
монетарної політики за допомогою її інструментів
тощо.

Прикладами базових транспарентних документів
монетарної політики є: "Впровадження монетарної по-
літики в Єврозоні. Загальний документ Євросистеми
щодо інструментів і процедур монетарної політики",
"Монетарна політика Европейського центрального бан-
ку", "Монетарна політика в Швеції", "Монетарна по-
літика в Угорщині", "Керівництво з монетарної політи-
ки" (Національний банк Польщі).

Важливою ланкою системи комунікацій централь-
них банків є Звіт з монетарної політики (в окремих краї-
нах Інфляційний звіт). Основним призначенням Звіту з
монетарної політики є аналіз результатів реалізації
монетарної політики центральним банком та викладен-
ня стратегічних орієнтирів дій центрального банку у
сфері монетарної політики у коротко- та середньост-
роковій перспективі (3—5 років). Розробка прогнозів та
дій центрального банку у перспективі базується на ре-
зультатах аналізу тенденцій розвитку економіки краї-
ни і світової економіки та побудованому на цій основі
середньостроковому прогнозі інфляції, темпу вироб-
ництва та інших ключових макроекономічних пара-
метрів. Звіт з монетарної політики центрального банку
вперше було опубліковано Банком Англії у 1993 р. У таб-
лиці 2 визначено, яку обов'язкову інформацію повинен
містити та яким принципам відповідати якісний Звіт з
монетарної політики.

Звіт з монетарної політики найчастіше публікуєть-
ся щоквартально (окрім, Польщі — Звіт з монетарної
політики — раз на рік, Інфляційний звіт — три рази на
рік, США, Ізраїль — два рази на рік, Швеція — три рази
на рік, Японія, Єврозона — щомісяця).

Кожен без виключення центральний банк публікує
річний звіт, зрідка в друкованому вигляді, зазвичай в
електронному вигляді на сайті центрального банку.
Функцією річного звіту є огляд результатів діяльності

центрального банку за поточний рік, розкриття інфор-
мації про його керівництво та організаційну структуру,
публікація фінансової звітності банку. Цільовою групою
даного комунікаційного інструменту є суспільство, ЗМІ,
економічні агенти, аналітики. У багатьох центральних
банках існує практика подання та обговорення річного
звіту у парламенті. Це типово для Австралії, Великоб-
ританії, ЄЦБ, Норвегії, США, Швейцарії. Цікавим є
спосіб подання річного звіту Резервним банком Нової
Зеландії та Національним банком Словаччини. У Сло-
ваччині окремі розділи Річного звіту є доступними як
самостійні документи на сайті Банку, що полегшує ро-
боту з ними. У Новій Зеландії Річному звіту присвячено
окрему рубрику сайту, в якій кожний розділ Звіту по-
дано в якості самостійної підрубрики, крім того на ок-
ремій сторінці сайту систематизовано головні положен-
ня Річного звіту.

Певні особливості щодо змістового наповнення
річних звітів мають ЄЦБ та ФРС. Так, окрім типових
розділів річного звіту, у Річний звіт ЄЦБ включено роз-
діли — Розширення Європейського Союзу та Зони євро;
Фінансова стабільність та інтеграція; Розвиток Євро-
пейського Союзу (політичні питання, організаційні пи-
тання, стратегія розвитку Європейського Союзу та ін.).
До Річного звіту ФРС включено розділи Споживачі
фінансових послуг та економічний розвиток місцевих
спільнот, Судові процеси, учасником яких є ФРС, а та-
кож Протоколи засідань Федерального комітету по
операціям на відкритому ринку.

Важливим інструментом комунікаційної політики
центральних банків, який дозоляє реалізовувати опе-
раційну та стратегічну транспарентності є публікація
бюлетеню центрального банку та журналів, присвяче-
них діяльності центральних банків (наприклад,
"Міжнародний журнал з діяльності центральних
банків" — ініціатива ФРС та інших центральних банків,
"Банківський журнал — BIATEC" — публікується На-
ціональним банком Словаччини, "Моніторинг діяль-
ності центральних банків" — Національним банком
Чехії). Бюлетень центрального банку являє собою щок-
вартальне видання, в якому публікуються статті, ана-
літичні матеріали, результати наукових досліджень,
присвячені аналізу діяльності центрального банку,
наслідків реалізації монетарної політики, тенденцій
розвитку національної та світової економіки, фінан-
сових ринків тощо. У бюлетенях центральних банків
також публікуються виступи високопосадовців цент-
рального банку (Бюлетень Резервного банку Нової
Зеландії, Вісник Банку Росії), зміни у банківському
законодавстві (Бюлетень Федерального резерву,
Вісник Банку Росії), макроекономічний та монетарний
огляди, аналіз платіжного балансу (Інформаційний
бюлетень Національного банку Польщі, Вісник Банку

Таблиця 2. Вимоги до якісного Звіту з монетарної політики

Обов’язкова інформація, яку має містити якісний Звіт з монетарної політики: 

� аналіз поточної економічної ситуації в країні, включаючи аналіз динаміки ВВП, ринку праці (динаміка рівня заробітних 

плат та рівня зайнятості), аналіз тенденцій розвитку фінансового ринку та впливу міжнародного ринку на економіку країни;  

� прогноз інфляції та інших ключових макроекономічних показників (темпів зростання ВВП, рівня безробіття, обмінного 
курсу, рахунку поточних операцій та ін.) і надання пояснень щодо прогнозів та їх взаємозв’язку;  
� пояснення монетарної політики, як поточної ситуації, так і прогнозів, включаючи поточну та майбутню невизначеність, 
оцінку попереднього аналізу, прогнозів і рішень центрального банку, визнання того, що були допущені помилки 

Основні принципи, відповідно до яких має формуватися зміст Звіту з монетарної політики: 

� коротке, але повне резюме. Через те, що фінансові аналітики саме за резюме складають своє початкове враження щодо 
інфляційного звіту, важливо, щоб воно було коротким і змістовним та передавало основний зміст всього документу;  
� послідовність. Прогнози інфляції, статистична інформація центрального банку, резюме керівництва, оцінка політики мають 
бути завжди представлені в порівняльних форматах і розміщені в однаковій послідовності. З часом інфляційний звіт стає 
важливим інструментом для журналістів та учасників ринку, а тому постійність структури представлення інфляційного звіту 
набуває особливого значення;  
� оптимальний розмір інфляційного звіту. Надмірний обсяг звіту майже завжди приводить до розбавлення змісту 
додатковою інформації, що ускладнює його сприйняття;  
� включення до інфляційного звіту розділів, присвячених спеціальним темам. Це може відігравати важливу виховну та 
освітню функцію, даний матеріал також може використовуватися журналістами для підготовки статей, що дозволить 
зробити інфляційний звіт більш помітним і публічним 

 
Джерело: [8].
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Росії), економічні прогнози (Бюлетень Національного
банку Словаччини), офіційні та інформаційні повідом-
лення, оголошення про банкрутства банків, реєстр ар-
бітражних керуючих, дані про середні процентні став-
ки кредитних установ (Вісник Банку Росії).

Матеріали бюлетеня провідних центральних банків
являють собою грунтовні аналітичні статті та наукові
розробки з найбільш актуальних і гострих для діяльності
центральних банків питань. Такі аналітичні матеріали є
достатньо специфічними та складними для сприйняття
пересічними громадянами, в першу чергу ця інформа-
ція цікава для економістів центральних банків, нау-
ковців, аналітиків, аспірантів.

Дослідження показало, що економічна транспа-
рентність діяльності центрального банку, яка перед-
бачає розкриття статистичної інформації та підго-
товку регулярних звітів про стан грошово-кредитної
сфери, реалізується за допомогою таких інстру-
ментів комунікаційної політики центрального банку,
як бюлетені статистичної інформації та звіти про
основні тенденції грошово-кредитного ринку (цент-
ральні банки світу), звіти щодо функціонування пла-
тіжних систем (Великобританія, Норвегія), огляд
умов кредитування (Великобританія, Канада, Нор-
вегія, Чехія), огляд тенденції кредитування (Вели-
кобританія, Чехія), огляд фінансового сектора (Ка-
нада, Словаччина, Японія), огляд державних фінансів
(Канада, Чехія), огляд діяльності банку з управлін-
ня валютними активами (Росія), моніторинг діяль-
ності центральних банків світу (Чехія), річний звіт
про розвиток банківського сектору (Ізраїль, Росія).
Цікавим підходом до подання графічних матеріалів
щодо динаміки важливих макроекономічних та
фінансових показників є розміщення на офіційному
сайті Банку Фінляндії Галереї графіків. Більше 80
графіків у PDF-форматі постійно оновлюються та
містять рубрики за чотирма блоками інформації:
процентні ставки та обмінні курси, основні показни-
ки економіки країни, показники банківської систе-
ми, показники ринків цінних паперів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вагомими перевагами інформаційної

прозорості (транспарентності) політики центрального
банку є створення передумов зрозумілості та передба-
чуваності монетарної політики, підвищення довіри з
боку учасників ринку до діяльності центрального бан-
ку. Принципи транспарентності центрального банку
реалізуються через систему його комунікацій та кому-
нікаційну політику. Кожен інструмент комунікаційної
політики реалізує окремий напрямок транспарентності
центрального банку — політичну, економічну, опера-
ційну, процедурну та стратегічну транспарентність. Ак-
тивне використання інструментів комунікаційної по-
літики за усіма напрямами транспарентності дозволяє
забезпечити вичерпне інформування суспільства сто-
совно засад і результатів діяльності центрального бан-
ку та, у першу чергу, засад і практики реалізації моне-
тарної політики, що у кінцевому підсумку сприяє підви-
щенню ефективності досягнення цілей та діяльності цен-
трального банку у цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Реалізація грошово-кредитної політики в Україні з
2013 р. офіційно здійснюється на засадах використання ос-
новних елементів режиму, що базується на ціновій стаб-
ільності [2]. Одним із проголошених принципів за-
значеного монетарного режиму є прозорість діяльності
центрального банку перед суспільством, що вимагає зрос-
тання ролі та активізації комунікаційної політики Націо-
нального банку України. Як свідчить зарубіжний досвід,
ефективна комунікаційна політика має забезпечити на-
лежний рівень зрозумілості, довіри та підтримки громадсь-
кістю політики центрального банку, привести очікування
суб'єктів ринку до загального вектору грошово-кредитної
політики, і, тим самим, сприяти досягненню її цілей.

Враховуючи ключову роль комунікацій центрального
банку у забезпеченні ефективності грошово-кредитної
політики, особливо з монетарним режимом, що базується
на ціновій стабільності, в Україні в останні роки при-
діляється значна увага дослідженню різнобічних питань
комунікаційної політики. Зокрема результати досліджень,
що мають наукову та практичну цінність для розвитку ко-
мунікаційної політики та транспарентності центрального
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банку висвітлені в працях таких вітчизняних вчених, еко-
номістів та практиків, як В. Міщенко, І. Шумило, В. Ро-
манчукевич, О. Уткіна, В. Плачинда, Т. Щербина, Ю. Га-
лушко, О. Костюк, К. Мельник. Необхідно визнати, що
більш грунтовно та різнобічно питання комунікаційної
політики досліджені в численних працях зарубіжних вче-
них, особливо дослідників центральних банків. В Україні
ж на сьогодні маловивченими залишаються позитивні ас-
пекти зарубіжного досвіду, які дозволили у свій час цент-
ральним банкам удосконалити власну комунікаційну пол-
ітику, привести її до стандартів прозорості Міжнародно-
го валютного фонду та стати кращими зразками світової
практики.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної публікації є висвітлення позитивних ас-

пектів світового досвіду щодо реалізації та удосконален-
ня комунікаційної політики центральними банками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поштовхом до розвитку принципів прозорості та
підзвітності перед суспільством, а, відповідно, й кому-
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нікаційної політики центральних банків було впроваджен-
ня в 90-х роках багатьма із них монетарного режиму інфля-
ційного таргетування. За цього режиму ефективність гро-
шово-кредитної політики щодо досягнення цінової стаб-
ільності значною мірою залежить від очікувань суб'єктів
ринку, що спонукало центральні банки збільшувати інфор-
маційну прозорість та удосконалювати власну комуніка-
ційну політику для збільшення довіри та зрозумілості дій
центрального банку.

У 1999 році Міжнародним валютним фондом (МВФ)
було розроблено "Кодекс належної практики із забезпе-
чення прозорості в грошово-кредитній і фінансовій пол-
ітиці: декларація принципів" [1]. Відповідно до цього до-
кументу прозорість — середовище, в якій цілі політики, її
правові, інституційні та економічні засади, рішення у сфері
політики і їх обгрунтування, дані та інформація, пов'язані
з грошово-кредитною і фінансовою політикою, а також
умови підзвітності надаються суспільству на принципах
зрозумілості, доступності та своєчасності. Практика за-
безпечення прозорості центрального банку відповідно до
зазначеного Кодексу розкриває [1]:

1. Ясність функцій, обов'язків і цілей центральних
банків у проведенні грошово-кредитної політики. Відпов-
ідно до цього принципу центральний банк має чітко виз-
начити в чинному законодавстві кінцеву ціль грошово-кре-
дитної політики, розкрити та роз'яснити її громадськості,
а також законодавчо визначити функції, завдання та інсти-
туційну відповідальність центрального банку. Має бути
також чітко визначений організаційно-правовий взаємоз-
в'язок між операціями в монетарній та фінансовій сфері
та агентські функції центрального банку, які він виконує
від імені уряду.

2. Відкритість процесу вироблення рішень з грошово-
кредитної політики і надання інформації про ці рішення
громадськості. Цей принцип констатує необхідність роз-
криття та пояснення громадськості основ, інструментів та
інших цільових орієнтирів грошово-кредитної політики, а
також порядку, практики, правил та процедур викорис-
тання інструментів грошово-кредитної політики та прове-
дення монетарних операцій; інформації про орган з роз-
робки монетарної політики; рішень з монетарної політи-
ки, базових передумов досягнення цілей, звіту про розви-
ток макроекономічної ситуації та її впливу на досягнення
цілей монетарної політики.

3. Доступність для громадськості інформації про гро-
шово-кредитну політику. Принцип визначає порядок роз-
криття статистичних даних та інформації про баланс, ре-
зервні активи, пасиви, зобов'язання, операції, а також нор-
мативні акти центрального банку.

4. Підзвітність і гарантії добропорядності централь-
ного банку. Відповідно до цього принципу МВФ централь-
ному банку слід розкривати громадськості перевірену
аудиторами фінансову звітність, інформацію про
внутрішні процедури управління, витрати та доходи цент-
рального банку, фідуціарну відповідальність та правовий
захист посадових осіб і співробітників центрального бан-
ку.

Більшість центральних банків, взявши за основу Ко-
декс належної практики із забезпечення прозорості гро-
шово-кредитної політики МВФ (1999 р.), пішли значно далі
в удосконаленні комунікаційної політики на основі вико-
ристання різноманітних комунікаційних інструментів та
каналів, розширення сфер комунікацій, цільових аудиторій
та поглиблення інформаційного наповнення офіційного
сайту в мережі Інтернет.

Необхідно відмітити, що принципи прозорості, ви-
значені Міжнародним валютним фондом, стосуються го-
ловним чином грошово-кредитної та фінансової політики
центрального банку. Водночас, як показали проведені дос-
лідження теоретичних засад та практики комунікацій цен-
тральних банків країн світу, сучасна комунікаційна по-
літика виходить за межі її головної сфери — комунікацій-
ної політики, різнобічно висвітлюючи усі сфери діяльності
центрального банку. Сучасну комунікаційну політику
можна визначити як сукупність заходів центрального бан-
ку щодо розкриття інформації з питань його діяльності та
зв'язків (взаємодії) із цільовими аудиторіями за допомо-
гою комунікаційних інструментів та каналів для забезпе-
чення реалізації принципів прозорості (транспарентності)
та підзвітності діяльності перед суспільством. Кінцевою

метою комунікаційної політики є управління очікування-
ми та реакціями суб'єктів ринку у відповідності із загаль-
ним вектором грошово-кредитної політики, формування
позитивного іміджу та довіри до центрального банку на
основі розуміння його діяльності, прийнятих рішень та се-
редовища реалізації грошово-кредитної політики.

У плані реалізації комунікаційної політики на прин-
ципах прозорості та підзвітності, одним із взірцевих цен-
тральних банків є Європейський центральний банк (ЄЦБ).
Ширина і глибина інформаційного наповнення основного
комунікаційного каналу — офіційного сайту в мережі
Інтернет вражає. Щодо комунікаційної політики, то заса-
ди комунікацій, прозорості та підзвітності розміщені в ок-
ремій рубриці офіційного сайту ЄЦБ. Зокрема, під влас-
ною прозорістю ЄЦБ розуміє середовище, в якому цент-
ральний банк забезпечує громадян та ринки усією відпов-
ідною інформацією про свою стратегію, оцінки, політичні
рішення, а також свої процедури, і робить це у відкритий
спосіб, зрозуміло та своєчасно. Принцип підзвітності
Європейського центрального банку — це законний і пол-
ітичний обов'язок незалежної інституції відповідним чи-
ном пояснювати і обгрунтовувати свої рішення громадя-
нам та обраним ними представникам, що робить її відпов-
ідальною за виконання своїх цілей. Складовими елемен-
тами прозорої комунікаційної політики ЄЦБ є: роз'яснен-
ня свого мандату та дій у напрямі досягнення цілей; інфор-
мування про методичні та аналітичні засади, які викорис-
товуються для оцінки стану економіки та прийняття
рішень; прозоре та логічне обгрунтування рішень; офіційні
процедури прийняття рішень та зовнішніх комунікацій із
громадськістю; публічно оголошена стратегія монетарної
політики. Для того, щоб пояснювати в чіткій і відкритій
спосіб як ЄЦБ інтерпретує свої повноваження і визначає
свої цілі, використовується низка основних комунікацій-
них інструментів [12]:

1. Щомісячна прес-конференція за участю Президен-
та та Віце-президента після засідання Ради керуючих з пи-
тань монетарної політики. Президент ЄЦБ на прес-кон-
ференції робить вступну заяву, яка пояснює рішення мо-
нетарної політики. Прес-конференція супроводжується
сесією з питань і відповідей з представниками преси, що
формує основу для своєчасного та неупередженого пояс-
нення рішень монетарної політики громадськості. Стеног-
рама прес-конференції публікується на вебсайті через де-
кілька годин.

2. "Щомісячний бюлетень ЄЦБ" — видання, яке надає
громадськості і фінансовим ринкам деталізований і все-
охоплюючий аналіз економічного середовища. Дата публ-
ікації зазвичай — через тиждень після першого засідання
Ради керуючих щомісяця. Бюлетень містить всю інформа-
цію, якою володіла Рада на момент прийняття рішень з мо-
нетарної політики. Він також містить статистичний розділ,
статті, які дають розуміння фундаментальних засад еко-
номіки та монетарної політики, методичних засад та ана-
літичного інструментарію, що використовується Євроси-
стемою в рамках стратегії монетарної політики.

3. Підзвітність ЄЦБ Європейському парламенту —
Президент з'являється один раз на рік перед Європейсь-
ким парламентом, щоб представити щорічний звіт. Він та-
кож з'являється чотири рази на рік перед комітетами пар-
ламенту з економічних і монетарних справ (ECON) для по-
яснення рішень монетарної політики та надання відпові-
дей на питання членів комітетів. Засідання Комітетів є
відкритими для громадськості. Стенограми слухань Пре-
зидента в ECON публікуються на сайтах Парламенту і
ЄЦБ.

4. Виступи та інтерв'ю Президента та членів Ради ке-
руючих є важливим інструментом для пояснення поглядів
ЄЦБ громадськості. Виступи та інтерв'ю Президента та
членів Виконавчої ради банку публікуються на веб-сайті
ЄЦБ.

5. Візитери — ЄЦБ отримує велику кількість візитів
членів різних державних установ, експертів, громадсь-
кості.

6. Діалог з академічним світом — ЄЦБ організовує
конференції експертів і семінари. Результати власних дос-
ліджень ЄЦБ, що складають суспільний інтерес публіку-
ються в Робочих матеріалах (Working Papers) і спеціальних
серіях публікацій (Occasional Papers Series) та інших ви-
даннях банку.
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7. Статистика — широкий спектр даних, зібраних ЄЦБ,
у тому числі за допомогою національних центральних
банків ЄС, публікуються одразу після підтвердження їх
надійності.

Перші два комунікаційні інструменти (Прес-конфе-
ренція та "Щомісячний бюлетень ЄЦБ") є найбільш важ-
ливими. Це пов'язано з тим, що по-перше, прес-конферен-
ція після прийняття рішення з грошово-кредитної політи-
ки є інструментом живого спілкування щодо щойно прий-
нятого рішення, коли ринку важливі обгрунтування прий-
нятих рішень для побудови бізнес-прогнозів. По-друге,
"Щомісячний бюлетень ЄЦБ" є не просто статистичним
збірником, він містить всеохоплюючу аналітичну інфор-
мацію, яку мала Рада керуючих ЄЦБ на момент прийняття
рішення і є цінним джерелом інформації для ринку щодо
оцінювання перспектив розвитку бізнес-середовища.

Узагальнюючи проведені дослідження зарубіжного
досвіду щодо практики реалізації комунікаційної політики
центральними банками [3—8], визначимо найбільш прогре-
сивні аспекти, які дозволили центральним банкам удоско-
налити власну комунікаційну політику, привести її до стан-
дартів прозорості Міжнародного валютного фонду та ста-
ти кращими зразками світової практики.

Насамперед необхідно зазначити, що в багатьох цент-
ральних банках засади комунікацій, прозорості та
підзвітності розміщені на їх офіційних сайтах у мережі
Інтернет, а окремі з них реалізують комунікаційну по-
літику на основі Стратегії комунікаційної політики. Стра-
тегія визначає засади комунікаційної політики: мету, цілі
та принципи, цільові аудиторії, інструменти, сфери кому-
нікацій центрального банку тощо. Наявність стратегічно-
го документу, а також системних дій щодо реалізації стра-
тегії підвищило ефективність комунікаційної політики на
основі комплексного підходу.

Центральні банки, які досягли значних успіхів у ре-
алізації комунікаційної політики, здійснюють її на прин-
ципах прозорості, зрозумілості, рівного доступу усіх
цільових аудиторій, актуальності та своєчасності інфор-
мації, а також конфіденційності (захисту "чутливої"
інформації). Із однаковою глибиною висвітлюються усі
сфери своєї діяльності — банківський нагляд, грошово-
кредитна політика, фінансова стабільність, грошовий обіг
та нумізматика, платіжні системи, освітня та законотвор-
ча діяльність тощо.

У своїй комунікаційній політиці центральні банки ви-
користовують широкий спектр комунікаційних інстру-
ментів та каналів: офіційний сайт в мережі Інтернет (ос-
новний інструмент); "базові транспарентні документи",
прес-релізи (заяви з грошово-кредитної політики); прес-
конференції; протоколи засідань органу, що приймає
рішення з грошово-кредитної політики; статті, виступи та
інтерв'ю керівництва банку, які розміщуються на офіцій-
ному сайті; офіційні видання (звітні, аналітичні, прогнозні,
оглядові, дослідницькі тощо); публічні презентації; лекції,
семінари та конференції; інформаційні та рекламні мате-
ріали; виставки та експозиції; масові заходи (дні відкри-
тих дверей, конкурси для студентів та школярів); відео та
інтерактивні ресурси; особисте та письмове спілкування,
on-line послуги бібліотеки Банку для громадськості тощо.
Зупинимося детальніше на окремих інструментах та прак-
тиках центральних банків.

Центральні банки країн з активною комунікаційною
політикою приділяють значну увагу розвитку основного
каналу комунікаційної політики — офіційному сайту в ме-
режі Інтернет. За останнє десятиліття банками було сут-
тєво поглиблено його інформаційне наповнення та удос-
коналено структуру як сторінки сайту на національній
мові, так і англомовної сторінки, розширено перелік
інформаційних, навчальних, прогнозних, оглядових та
звітних матеріалів, орієнтованих на різні цільові аудиторії.
На сьогодні на веб-сторінках публікується добре струк-
турована, зрозуміла громадськості і зручна в користуванні
аналітична, статистична, теоретично-методична і законо-
давчо-нормативна інформація з різних питань грошово-
кредитної політики та діяльності центральних банків.

Сайти центральних банків містять розділи, які відоб-
ражають основні напрями їх діяльності ("Монетарна полі-
тика", "Фінансова стабільність", "Фінансова грамотність",
"Банківський нагляд", "Законодавство", "Статистика",
"Платіжна система", "Дослідження" тощо) та рубрики, які

забезпечують оперативний пошук інформації та ви-
черпність інформування зацікавлених аудиторій (табл. 1).

Особливої уваги заслуговує такий розділ офіційного
сайту більшості центральних банків як "Монетарна полі-
тика". В ньому зосереджено усю необхідну інформацію
(теоретичну, правову, статистичну, методичну, аналітич-
ну, звітну). Наявність такого розділу дає можливість суб-
'єктам ринку скласти системну уяву про теоретико-ме-
тодичні засади та практику розроблення та реалізації мо-
нетарної політики. Створення зазначеного розділу на оф-
іційному сайті центральних банків спрощує користувачам
процедуру пошуку необхідної інформації та дозволяє ком-
пактно донести інформацію щодо: цілей грошово-кредит-
ної політики, сфери її впливу, механізму прийняття рішень,
дії монетарного трансмісійного механізму, системи інстру-
ментів, операцій та процедур, що застосовуються цент-
ральним банком у сфері грошово-кредитної політики, за-
сад прозорості та підзвітності центрального банку тощо.
Відповідне супроводження розділу (підрубрики, схеми,
таблиці, вставки, графіки, on-line посилання) полегшує
сприйняття та розуміння інформації, дозволяє користу-
вачам за потреби її розширити, а центральному банку —
періодично оновлювати [4, 6].

Більшість банків на офіційній сторінці в мережі Інтер-
нет створили та постійно актуалізують відповідний розділ
— "Освіта" /"Фінансова освіта" /"Фінансова грамотність".
Розділ наповнено інструментами та матеріалами, спрямо-
ваними на підвищення фінансової обізнаності різних
цільових аудиторій. Взірцевими в цьому плані є офіційні
сайти ФРС США та ЄЦБ. Серед навчальних та освітніх
інструментів зазначеного розділу варто виділити: презен-
тації та керівництва з використання та розуміння сутності
ключових економічних даних; щорічні конкурси для сту-
дентів та школярів; ігрові, навчальні та інформаційні ре-
сурси щодо роз'яснення головної цілі та політики цент-
рального банку, сутності грошей та емісії тощо; фільми,
присвячені сутності та історії інфляції, грошово-кредит-
ної політики, елементам захисту банкнот, операціям цен-
трального банку тощо; інфляційний калькулятор (показує
динаміку цін на окремі товари у часі) та калькулятор зао-
щаджень (дає змогу прорахувати суму можливих заощад-
жень при врахуванні всіх доходів та витрат за місяць), таб-
лиці управління бюджетом сім'ї, калькулятори та інстру-
менти, що дозволяють порівнювати вартість послуг у
різних банках, безкоштовні підручники з фінансової гра-
мотності тощо [8].

Вартим уваги також є такий розділ офіційних сайтів
більшості центральних банків як "Дослідження". Наукові
дослідження центральних банків є важливим репутацій-
ним інструментом, який вказує на те, що рішення банку,
особливо у сфері монетарної політики, мають наукове
підгрунтя. Більшість банків активно висвітлюють свою дос-
лідницьку діяльність та пишаються спеціалізованими
підрозділами — центрами, департаментами, інститутами
економічних та наукових досліджень, розміщуючи інфор-
мацію у зазначеному розділі щодо їх продуктів, порядку
проведення, пріоритетів та планів досліджень, річних звітів
про проведені дослідження тощо [5].

Особливої уваги заслуговують статистичні дані, які
публікують центральні банки у спеціальному розділі "Ста-
тистика". В зазначеному розділі розміщується вичерпна
макроекономічна, монетарна та інша статистика, яка
містить довгі часові ряди, необхідні для глибоких дослід-
жень на основі економіко-математичних моделей та побу-
дови прогнозів. Центральними банками також розміщені
інтерактивні інструменти роботи з даними, які полегшу-
ють обробку та сприйняття цифрової інформації [8].

Більшість центральних банків регулярно проводять
конференції з актуальних тем макроекономіки та фінан-
сової системи, підтримуючи імідж стурбованості роз-
в'язанням злободенних проблем банківської системи та
економіки країни. Матеріали зазначених конференцій роз-
міщуються на офіційному сайті більшості банків у рубриці
"Конференції" офіційного сайту в мережі Інтернет.

Важливим кроком, який призвів до підвищення ефек-
тивності комунікаційної політики було те, що центральні
банки орієнтуються у комунікаціях на інформування
різноманітних цільових аудиторій — медіа, населення,
фахівців (експертів та аналітиків з економічних питань),
фінансовий сектор, науковців, студентів та молодь шкіль-
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ного віку; уряд і державні та міжнародні установи тощо.
Окремими центральними банками на офіційному сайті
створюються спеціальні рубрики з однойменними назва-
ми цільових аудиторій. Такий підхід позитивно позна-
чається на іміджі центрального банку, оскільки формує
переконання суб'єктів ринку в індивідуальному підході
центрального банку до задоволення інформаційних потреб
зацікавлених аудиторій [8].

Враховуючи важливість впливу на імідж та довіру до
центрального банку слова його керівництва, багатьма цен-
тральними банками створено на офіційному сайті рубри-
ки типу "Виступи та заяви", де розміщують промови, інтер-
в'ю, статті керівництва банку, присвячені актуальним пи-
танням у сфері монетарної політики, фінансової стабіль-
ності та макроекономіки, діяльності та операцій централь-
ного банку, світових тенденцій розвитку економіки тощо.
На сайтах більшості центральних банків розміщені звітні
виступи голів центральних банків перед парламентом у виг-
ляді текстів та стенограм слухань, а також у відкритому
доступі знаходяться матеріали, підготовлені на запити ко-
мітетів парламентів та інші суспільні запити.

Для своєчасного інформування та передбачуваності
дій центрального банку на головних сторінках сайтів цен-
тральних банків створено окрему рубрику "Календар". У
зазначеній рубриці розміщується інформація щодо
графіків засідань органів, що приймають рішення з питань
монетарної політики, проведення прес-конференцій, роз-
міщення прес-релізів, публікацій статистичної інформації
та основних документів банку, календар офіційних подій
(виступів керівництва, проведення конференцій, круглих

столів, операцій з регулювання ліквідності банків тощо)
[8].

Необхідно зазначити, що прогресивним кроком у плані
ефективних комунікацій з громадськістю було визначен-
ня порядку оприлюднення рішень органу з прийняття
рішень з грошово-кредитної політики. Складовими еле-
ментами такого порядку є: графіки проведення засідань
керівних органів, розміщення прес-релізу (заяв щодо гро-
шово-кредитної політики), проведення прес-конференцій,
розміщення відео та стенограм прес-конференцій, а в ба-
гатьох країнах й протоколів засідань. Чітко визначені дати
та процедури прийняття і оприлюднення рішень (прес-
релізів, прес-конференцій, відео-трансляцій конференцій,
стенограм прес-конференцій та Звітів з монетарної пол-
ітики) сприяють формуванню очікуваного інформаційно-
го поля для громадськості та учасників ринку, зменшує не-
визначеність, збільшує передбачуваність грошово-кредит-
ної політики, дозволяє збільшити довіру до політики та
впливати на очікування суб'єктів ринку.

Особлива роль центральними банками з активною ко-
мунікаційною політикою відводиться стратегічним та "ба-
зовим транспарентним документам" грошово-кредитної
політики та її інструментів, процесу прийняття та опри-
люднення рішень з грошово-кредитної політики, функцій
центрального банку тощо. Зокрема в багатьох централь-
них банках є Стратегія монетарної політики центрально-
го банку (ЄЦБ, Молдова, Естонія, Швейцарія, Швеція,
Чехія, Фінляндія, Туреччина, Болгарія, Вірменія тощо).

Прикладами "базових транспарентних документів" з
грошово-кредитної політики є: "Монетарна політика Євро-

Таблиця 1. Основні розділи та рубрики головної сторінки офіційного сайту центральних банків
з активною комунікаційною політикою

Джерело: офіційні сайти центральних банків у мережі Інтернет.

Основні розділи сайту Центральні банки країн світу 

Про центральний банк / Про банк / 
Про нас 

ЄЦБ, Великобританія, Японія, Швейцарія, Чилі, Чехія, Хорватія, Франція, Фінляндія, 
Філіппіни, Угорщина, Туреччина, Таїланд, США, Словенія, Словаччина, Росія, Польща, 
Норвегія, Нова Зеландія, Німеччина, Нідерланди, Монголія, Молдова, Латвія, Китай, 
Киргизстан, Канада  

Монетарна політика  ЄЦБ, Великобританія, Японія, Швеція, Швейцарія, Хорватія, Франція, Фінляндія, Філіппіни, 
Угорщина, Туреччина, Таїланд, США, Словаччина, Росія, Португалія, Польща, Нова Зеландія, 
Німеччина, Нідерланди, Монголія, Молдова, Латвія, Китай, Киргизстан, Канада  

Фінансова стабільність Великобританія, Швеція, Швейцарія, Хорватія, Чехія, Франція, Фінляндія, Угорщина, 
Норвегія, Монголія, Нідерланди, Китай, Туреччина, Словенія, Нова Зеландія 

Дослідження / Дослідження і 
публікації / Дослідження і 
конференції / Дослідження і 
навчання  

ЄЦБ, Японія, Швеція, Чилі, Чехія, Філіппіни, Угорщина, Таїланд, Словенія, Португалія, 
Польща, Нідерланди, Великобританія, США, Нова Зеландія, Німеччина, Канада, Фінляндія, 
Норвегія, Монголія, Канада 

Публікації  ЄЦБ, Великобританія, Швейцарія, Чилі, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Словаччина, Росія, 
Португалія, Польща, Німеччина, Нідерланди, Молдова, Латвія, Китай, Киргизстан 

Законодавство/ Закони і 
регулювання 

ЄЦБ, Чилі, Таїланд, Словенія, Словаччина, Польща, Монголія, Молдова, Латвія, Киргизстан 

Статистика  ЄЦБ, Великобританія, Японія, Швеція, Швейцарія, Чилі, Чехія, Хорватія, Франція, Фінляндія, 
Філіппіни, Угорщина, Туреччина, Таїланд, США, Словенія, Словаччина, Росія, Португалія, 
Польща, Нова Зеландія, Німеччина, Нідерланди, Монголія, Молдова, Латвія, Китай, 

Киргизстан 

Банківський нагляд / Нагляд і 
регулювання / Регулювання 

ЄЦБ, Великобританія, Чехія, Хорватія, Франція, Філіппіни, США, Словенія, Словаччина, 
Португалія, Нова Зеландія, Німеччина, Нідерланди, Китай 

Платежі і ринки / Платіжна система / 
Платежі і розрахунки 

ЄЦБ, Великобританія, Японія, Чехія, Хорватія, Угорщина, Таїланд, США, Словенія, 
Словаччина, Португалія, Польща, Нова Зеландія, Німеччина, Нідерланди, Монголія, Молдова, 
Латвія, Киргизстан 

Фінансова система / Фінансовий 

ринок  
Японія, Філіппіни, Таїланд, Росія, Польща, Молдова, Канада 

Банкноти і монети / Національна 
валюта  

ЄЦБ, Японія, Швеція, Швейцарія, Чилі, Чехія, Хорватія, Франція, Фінляндія, Філіппіни, 

Угорщина, Таїланд, Словенія, Словаччина, Росія, Португалія, Польща, Норвегія, Нова 
Зеландія, Молдова, Латвія, Киргизстан, Канада 

Фінансова грамотність / Фінансова 
освіта  

ЄЦБ, Великобританія, Чехія, США, Нова Зеландія, Японія, США 

Календар / Події  ЄЦБ, Швеція, Швейцарія, Словаччина, Польща, Норвегія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Японія, 
Туреччина, Молдова, Канада 

Виступи та заяви / Виступи та статті 
/ Прес-релізи та виступи/ Преса і 
виступи 

Великобританія, Японія, Швейцарія, Португалія, Норвегія, Таїланд, Монголія, Хорватія, 
Чехія, Туреччина, Франція, Угорщина, Китай, Фінляндія, Китай, Канада 

Розділи для окремих цільових 

аудиторій (Преса / Інвестори / 

Дослідники / Здобувачі вакансій / 

Студенти / Широка громадськість) 

ЄЦБ, Швейцарія, Чехія, Філіппіни, Угорщина, Таїланд, Словаччина, Норвегія, Нова Зеландія, 
Латвія, Киргизстан, Канада 

Глосарій ЄЦБ, Швеція, Німеччина  
Бібліотека банку ЄЦБ, Чехія, Таїланд, Словаччина, Португалія, Німеччина 
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пейського центрального банку" [11]. Подібні документи є
в центральних банках Швеції, Угорщини, Польщі тощо.
Зазначені офіційні документи покликані надати комплек-
сну уяву про грошово-кредитну політику центрального
банку як систему та містять роз'яснювальну інформацію
щодо довгострокової стратегії та ієрархії цілей, завдань,
принципів, аналітичних методів та процедур прийняття
рішень з грошово-кредитної політики, правил та умов ви-
користання інструментів грошово-кредитної політики, за-
сад монетарного трансмісійного механізму, транспарент-
ності та підзвітності центрального банку тощо.

Іншим видом "базових транспарентних документів" є
правові документи на зразок "Керівництва з інструментів
та процедур грошово-кредитної політики" Європейсько-
го центрального банку, в якому узагальнено правові заса-
ди та надано цілісну уяву про інструментарій грошово-кре-
дитної політики та механізм його використання на прак-
тиці [10]. Ще одним видом "базового транспарентного до-
кументу" є документ на зразок "Функції і операції Банку
Японії" [9]. Подібні документи розроблюються з метою
надання цілісної уяви суспільству про функції, організац-
ійну структуру та види операцій центрального банку.

ВИСНОВКИ
Отже, в останнє десятиліття роль комунікаційної пол-

ітики центральних банків суттєво збільшилась, особливо
в країнах з режимом, що базується на ціновій стабільності.
Найбільш прогресивними аспектами, що дозволили цент-
ральним банкам удосконалити власну комунікаційну пол-
ітику, були:

— реалізація політики на основі Стратегії комунікац-
ійної політики, оприлюднення засад комунікацій, прозо-
рості та підзвітності центрального банку;

— проголошення та дотримання на практиці принципів
комунікаційної політики: прозорості, зрозумілості, рівно-
го доступу усіх цільових аудиторій, актуальності та своє-
часності інформації, а також конфіденційності (захисту
"чутливої" інформації);

— збільшення кількості використовуваних комуніка-
ційних інструментів та каналів, розширення сфер комуні-
кацій, широке охоплення цільових аудиторій. При цьому
банками з ефективною комунікаційною політикою особ-
ливий акцент зроблено на найбільш дієвих інструментах
комунікаційної політики — процедурі оголошення рішень
з монетарної політики та її складових (прес-реліз, прес-
конференція, відеотрансляція конференції, стенограма
прес-конференції та Звіт з монетарної політики); стратег-
ічних та "базових транспарентних документах";

— розвиток та поглиблення інформаційного наповнен-
ня основного комунікаційного каналу — офіційного сай-
ту центрального банку в мережі Інтернет, розділи та руб-
рики якого дозволяють всебічно висвітити усі сфери діяль-
ності регулятора та забезпечити вичерпність інформуван-
ня зацікавлених аудиторій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У кінці ХХ ст. у світі все більше стали усвідомлювати

загрози негативних змін клімату, внаслідок зростання ви-
кидів парникових газів і особливо вуглецю. В червні 1992 р.
на світовому форумі в Ріо-де-Жанейро була прийнята Рам-
кова (обмежувальна) конвенція ООН про зміну клімату
(РКЗК ООН) як постійно діючий орган, метою якого є стаб-
ілізація концентрації парникових газів в атмосфері. Після
цього під егідою РКЗК ООН відбулось більше 10 форумів і
самітів, які започаткували формування глобальної антивуг-
лецевої політики.

Однак цей процес йшов дуже складно і практично відра-
зу набув суперечливого характеру. Країни, які мали великі
викиди вуглецю (зокрема США), не ратифікували Кіотсь-
кий протокол, або взагалі не підписали його (Канада). З по-
чатком кризи, в багатьох інших країнах посилився націо-
нальний протекціонізм, який суперечив глобальним анти-
вуглецевим цілям. Відбулись суттєві зміни у міжкраїновій
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ної закономірності посилення глобального підходу до формування та реалізації антивуглецевої політи-
ки. Практичне значення статті полягає в обгрунтуванні необхідності прийняття на міжнародному рівні
рішень, які б мали всеохоплюючий і обов'язковий характер щодо скорочення вуглецевих викидів.

The article reveals and proves the contradictions of shaping global anti-carbon policy based on the analysis
of international forums decisions on environmental protection and negative climate change fight. Author used
method of grouping and summarizing statistical data on the scope, dynamics and carbon intensity, including
international comparison. It was proved that the major contradictions that occur in the process of global anti-
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структурі вуглецевих викидів, які показали серйозні недо-
ліки перших кроків антивуглецевої політики, закладених в
Кіотському протоколі до РКЗК ООН.

 Наступні саміти, в тому числі Копенгагенський, вияви-
ли серйозні суперечності вже не тільки між країнами, але й
в підходах до антивуглецевої політики з боку розвинених
країн і країн, що розвиваються. Такі суперечності стали
серйозно гальмувати формування глобальної антивуглеце-
вої політики. Все більше стає очевидно, що така політика
може мати успіх лише за умов наднаціонального регулю-
вання, всеохоплювальності, радикальності та ефективності
здійснюваних заходів. Така постановка проблеми випливає
з рішень РКЗК ООН та інших міжнародних організацій, які
опікуються проблемами навколишнього середовища та із на-
ціональних стратегій екологізації економіки багатьох країн.
Для успішного розв'язання цієї проблеми необхідно з'ясу-
вати суть, зміст, причини і наслідки основних суперечнос-
тей процесу формування глобальної антивуглецевої політи-
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ки, яким присвячена дана стаття, що й визначає її акту-
альність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Зважаючи на новизну та загальноцивілізаційну акту-

альність проблеми, вперше системний аналіз ситуації у сфері
глобальної кліматичної політики найбільш повно був пред-
ставлений у періодичних звітах та доповідях відповідних
міжнародних організацій [1; 2; 3].

Серед науковців значну увагу безпосередньо досліджен-
ню проблеми глобальної кліматичної політики приділяють:
Аверченков А. [10], Агібалов С. [8], Длуголєскі Е. [9], Коко-
рин А. [4], Кураєв С. [7], Лафельд С. [9], Норсе Д. [11], Ро-
гинко С. [5], Сивоконь П. [6], Федоров Ю. [10] та інші.

Однак у цих дослідженнях практично не розкриті супе-
речності процесу формування глобальної кліматичної пол-
ітики, які стали набувати все більшої гостроти, особливо з
початком кризи 2008 р. і стали гальмувати процес суспіль-
ного протистояння негативним змінам клімату.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття та обгрунтування суперечно-

стей процесу формування глобальної антивуглецевої політи-
ки, їх причин, суті, змісту, наслідків та шляхів подолання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблема необхідності екологоощадної взаємодії еко-

номіки з навколишнім середовищем вперше на міжнарод-
ному рівні знайшла офіційне визнання в кінці ХХ століття,
зокрема на Стокгольмській конференції ООН в грудні 1972
р., коли було створено Програму ООН з навколишнього
середовища (ЮНЕП) як постійний орган ООН з проблем
екології. У 1980—1990 рр. по всьому світу стало реєструва-
тися підвищення температури. У 1988 р. для вивчення цього
питання Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) і
ЮНЕП створили Міжурядову групу експертів з проблеми
зміни клімату (МГЕЗК). У 1990 р. МГЕЗК у своїй першій до-
повіді переконливо показала серйозні загрози негативних
змін клімату і необхідність міжнародної угоди для розв'я-
зання цієї проблеми. В 1992 р. була прийнята Рамочна Кон-
венція ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). У 1997 р. на
саміті в Кіото вперше було узгоджено конкретне рішення
(т.зв. Кіотський протокол) щодо заходів зі зниження вугле-
цевих викидів в атмосферу.

З 1997 по 2013 р. Кіотський протокол (КП) ратифікува-
ла 187 країна світу. Однак протокол не підписали країни,
найбільші викидники вуглецю — Китай, Індія і Бразилія.
США підписали зобов'язання скоротити викиди, але не ра-
тифікували протокол. Канада теж довго вирішувала, що їй
робити, і зрештою вийшла з КП в 2012 р. Ці країни в 2012 р.
давали до половини світових викидів вуглецю, хоч у 1997 р.
їх частка становила менше 40%. Євросоюз (всі 27 країн) і
Швейцарія взяли на себе зобов'язання до 2012 р. скоротити
викиди до рівня 1990 року — на 8%. Загальне скорочення по
світу передбачалось на 5% [4; 5; 6].

Однак з'ясувалось, що навіть ці, дуже помірні зобов'я-
зання виконані далеко не всіма і не повністю. В значній мірі
тому, що не було одностайної політики у всіх країн у цій
сфері. Одні країни скоротили більше, ніж взяли зобов'язан-
ня, інші зобов'язання взяли, але збільшили викиди, а ще ба-
гато країн взагалі продовжували нарощувати викиди висо-
кими темпами без будь-яких зобов'язань (рис. 1).

Проблема в тому, що політика РКЗК ООН з самого по-
чатку передбачала не єдиний, а диференційований підхід до
країн стосовно зобов'язань зі скорочення вуглецевих викидів.
Було створено два списки країн щодо характеру таких зобо-
в'язань. Перший список — розвинені країни, яким відводи-
лась роль лідерів в скороченні викидів, другий — розвинені
країни, які повинні надавати фінансову допомогу країнам,
що розвиваються. На той час подібний поділ виглядав розум-
ним, але саме він, як виявилось пізніше, започаткував супе-
речності у формулюванні глобальної антивуглецевої політи-
ки. На початку 90-х р. 2/3 викидів припадало на розвинені
країни, а зростання викидів в Китаї, Індії та інших країнах,
що розвиваються, було дуже невеликим. Це й породило таку
концепцію дій у РКЗК ООН: розвинені країни знижують ви-
киди, а країни, що розвиваються, на добровільній основі мо-
жуть в цьому брати участь, виконуючи на своїй території
проекти, що фінансуються розвиненими країнами.

При всій прогресивності Кіотського протоколу, бажа-
ного впливу на скорочення вуглецевих викидів він не спра-
вив. За 20 років світові викиди вуглецю зросли на 38,3%.

Більше того, якщо за 1990—1997 рр. середньорічний приріст
викидів вуглецю становив 1%, то за 1997—2012 рр. (після
введення в дію КП) — 3%. До того ж таке підвищення темпів
приросту викидів було неадекватне зростанню ВВП. Краї-
ни, що розвиваються, по суті, провалили досягнення країн
ЄС, оскільки за 1990—2012 рр. істотно наростили вуглецеві
викиди (на 33,9% — загалом, в тому числі Австралія — на
50%, Китай та Індія — у 2 рази, Туреччина у — 2,5 рази). У
значній мірі через це і сталось світове зростання вуглеце-
вих викидів [2].

Дуже скоро з негативного боку проявились уступки, які
були зроблені при розподілі зобов'язань між країнами. Уже
на початку ХХІ ст. з'ясувалось, що на країни, які розвива-
ються, припадає не 1/3, а 2/3 вуглецевих викидів. Практич-
но весь приріст викидів мав місце саме в країнах, що розви-
ваються, і найбільше в Китаї та Індії (до 80%) [2].

Отже, стала очевидна ущербність антивуглецевої пол-
ітики Кіотського протоколу. Тому ще за три роки до завер-
шення терміну дії Кіотського протоколу ООН забила три-
вогу щодо необхідності вжиття більш радикальних заходів
у цій сфері. За оцінками ООН та МЕА (Міжнародне Енер-
гетичне агентство), маховик загроз глобального потеплін-
ня розкручується з прискоренням і до 2020 р. викиди вугле-
цю можуть зрости щонайменше на 20%, а до 2030 р. — на
40% [7, с. 33—35].

З урахуванням викладеного в РКЗК ООН було прийня-
то рішення про підготовку нової угоди, але по суті на ста-
рому підході. Знову розвиненим країнам пропонувалося
скорочувати викиди в обов'язковому порядку, а країнам, що
розвиваються, в тому числі Китаю та Індії, в добровільному
порядку. Тому саміт в Копенгагені (грудень 2009 р.) пока-
зав необхідність зміни підходу. На ньому ухвалили декла-
рацію "Про єдині і спільні дії". Однак у ній сторони прийш-
ли до згоди лише за двома пунктами: 1) скорочення до 2020
р. викидів на 25—40%, а до 2050 р. — на 50—80% [8]; 2) зни-
ження викидів всіма країнами світу. З інших питань виник-
ли серйозні розбіжності, і найбільше між розвинутими краї-
нами і країнами, що розвиваються, та основними забруд-
нювачами атмосфери — США, Китай, ЄС. США і Китай зап-
ропонували встановити новий критерій скорочення викидів
парникових газів на рівні 2005 р., а не 1990 р. як було за
Кіотським протоколом. Для обох цих країн — найбільших
забруднювачів — цей критерій вигідний. Країни ЄС висту-
пили проти підвищення критерію, оскільки тоді одні країни
— покупці квот — виграють, інші — продавці квот — втра-
чають, приблизно у 2 рази. Головне втрачався потенціал
мотивації до скорочення викидів.

Таким чином, саміт у Копенгагені все ж призвів до пе-
реосмислення і повного переформатування системи регу-
лювання викидів вуглецю у напрямку посилення її глобалі-
зації. У цій сфері змістилися акценти: 1) від розвинених
країн до країн, що розвиваються; 2) від вуглецевого ринку
до фінансового механізму з широким використанням нових
інструментів і залученням приватного бізнесу; 3) від США в
ізоляції до США в ролі лідера і головного важеля тиску на
Китай та Індію з метою спонукання їх до активних дій; 4)
від Росії — рятівника Кіотського протоколу до Росії, при-
хильника — глобального підходу, обов'язкових зобов'язань
зі скорочень викидів для всіх країн [8, с. 115; 4, с. 7].

Отже, Копенгагенський саміт по суті змінив парадигму
антивуглецевої політики, з локальної (регіональної) на
транснаціональну, тобто у напрямі її розширення і глобалі-
зації. При цьому глобальність полягає у наступному: 1) у ра-
дикалізації скорочення викидів (у 2 рази); 2) у розширенні
сфери дії практично на всі країни світу; 3) у активізації дії
— переході від стримування зростання викидів до забезпе-
чення невідкладного (наступального) скорочення.

Логічним продовженням Копенгагенського саміту були
три наступні конференції РКЗК ООН. У 2010 р. на Кан-
кунській конференції (Мексика) були прийняті рішення: 1)
з фінансів (створення Зеленого кліматичного фонду); 2) з
адаптації та допомоги найменш розвиненим і найбільш ураз-
ливим країнам; 3) з передачі технологій щодо припинення
вирубки лісів. У 2011 р. на Дурбанській конференції (ПАР)
були прийняті рішення (Дурбанська платформа) про два
типи діяльності: 1) про підготовку до кінця 2015 р. єдиної
для всіх країн нової глобальної угоди на період після 2020 р.;
2) про узгоджені дії всіх країн щодо зниження викидів до
2020 р. На конференції в Досі (Катар) у кінці 2012 р. були
прийняті рішення щодо переходу до нової політики регу-
лювання викидів вуглецю на 2013—2020 рр., суть якої —
єдині дії всіх країн зобов'язання. Найважливіша роль відво-
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диться країнам БРІКС та організації великої фінансової
інфраструктури кліматичного фонду [4; с. 1].

Уже близько 100 країн висловились за реальну підтрим-
ку цих домовленостей. Вони дали свої пропозиції щодо ско-
рочення викидів вуглецю, які на 2020 р. оцінюються на рівні
5 млрд т. Загалом це відповідає загальній тенденції знижен-
ня енергоємності економік найбільших країн на 40% за
2005—2020 рр. [8; с. 125].

Більшість розвинутих країни, вже мають сценарії ста-
лого низьковуглецевого розвитку своєї економіки на пері-
од до 2030-го і 2050 рр. та скорочення вуглецевих викидів
на 50—80%. Однак ці країни все більше усвідомлюють, що
для досягнення цих цілей потрібні спільні наднаціональні
зусилля всіх країн, насамперед Китаю, Індії, Бразилії, Мек-
сики, ПАР. У найкоротші терміни треба перейти від галь-
мування зростання глобальних викидів до їх зниження в
абсолютному вимірі. Пік глобальних викидів (перелом від
зростання до скорочення в абсолютному обсязі) повинен бути
пройдений до 2020 р.

Отже, дослідження процесів глобальної антивуглецевої
політики за останні 10—15 років свідчать, про відсутність мас-
штабності (всезагальності), радикальності та обов'язковості
узгоджених і спільних дій. Все це не гарантує вихід на запла-
новані параметри скорочення викидів та збереження не-
змінності клімату. За даними звіту Енергетичного інформац-
ійного управління США "International Energy Outlook 2013",
зростання світової економіки (ВВП) більше 3% у рік та насе-
лення — більше 0,8% у рік може спричинити зростання загаль-
ного споживання енергії у 1,5 разу. При цьому частка спалю-
ваного палива до 2040 р. знизиться лише на 5% (з 85% до 80%).
Зростання споживання вуглеводнів може призвести до того,
що до 2040 р. щорічні викиди вуглецю можуть зрости на 46% і
досягти 45 млрд т. Отже утримання середньої температури
Землі від підвищення більше ніж на 20°С), про що домовились
в 2010 р. країни РКЗК, під серйозною загрозою [2].

Водночас у всіх країнах висловлюють застереження, що
радикалізація антивуглецевої політики вимагає великих
коштів. Без економічної (фінансової) основи регуляторна
політика виглядає не більш ніж декларацією про наміри. Мож-
ливість заробити на "торгівлі повітрям" свого часу подавала-
ся як головний аргумент на користь ратифікації Кіотського
протоколу. Називалися цифри від 50 млрд дол. до 100 млрд
дол. в рік. Але все виявилось набагато скромніше.

На бюджетні кошти країн теж надій не багато. Навіть
США з початком кризи заявили, що не готові виділяти нові
кошти на боротьбу зі змінами клімату. Позицію Вашингто-

на підтримало і більшість інших розвинених країн. ЄС, який
завжди був в авангарді боротьби з глобальним потеплінням,
теж визнав, що коштів на ці цілі більше немає. Через це все
частіше лунають заяви щодо необхідності перегляду систе-
ми боротьби з потеплінням. З'являються пропозиції, що все
має базуватися на внутрішніх реформах в самих країнах і
двосторонніх договорах. Японія, Іспанія та інші покупці квот
на глобальному ринку публічно заявили, що більше не бу-
дуть купувати чужі викиди вуглецю, а будуть скорочувати
власні. По суті це заяви деглобалізаційного характеру, які
істотно гальмують глобальний антивуглецевий рух.

Успіх глобальної антивуглецевої політики багато в чому
буде залежати від поведінки двадцятки найбільш впливових
країн світу (G-20). А це водночас країни, які здійснюють
найбільші викиди вуглецю в атмосферу і виробляють найб-
ільше ВВП. Найбільш слабким місцем у такій політиці на
сьогодні є усвідомлення відповідальності та узгодженість
дій США, Китаю та ЄС. Правда від ЄС залежить менше, ос-
кільки ця спільнота країн, як і Японія давно налаштована
позитивно на глобалізацію і радикалізацію антивуглецевої
політики. Сьогодні розв'язання проблеми більше залежить
від США, Китаю, Індії, Бразилії, Мексики.

З урахуванням проведених досліджень автором сфор-
мульовані основні причини, напрями та наслідки супереч-
ностей процесу формування глобальної антивуглецевої пол-
ітики (табл. 1).

Головним завданням розвинених країн має бути не
стільки скорочення власних викидів, як стимулювання цьо-
го процесу в усіх країнах, особливо тих, що швидко розви-
ваються і швидко нарощують обсяги вуглецевих викидів.
Адже, в країнах, що розвиваються, це набагато дешевше
зробити, ніж у розвинених. Якщо в США це обійдеться в
мільйони недоотриманого бізнесом прибутку і буде пов'я-
зане із зростанням соціальної напруженості, то в Китаї чи
Індії, це можна зробити значно дешевше за допомогою очи-
щення викидів і технологічної модернізації. Ці проблеми
держави повинні вирішувати не в індивідуальному порядку,
а колективно, на глобальному рівні. Це, з одного боку, дис-
циплінує країни з надмірними викидами, а з іншого — не
дасть іншим державам отримувати незаслужені вигоди.

ВИСНОВКИ
1. Суперечності у процесі формування глобальної ан-

тивуглецевої політики проявлялися: між глобальними ціля-
ми і національними інтересами та можливостями держави;
між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;

Розроблено автором за даними International Energy Agency [2].

Рис. 1. Групування країн за змінами викидів вуглецю за 1990—2012 рр. та зобов'язання щодо їх скорочення, %
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між окремими країнами — з великими обсягами викидів.
Через ці суперечності антивуглецева політики залишається
переважно декларативною без єдиних механізмів фінансу-
вання антивуглецевих заходів.

2. Для подолання цих суперечностей потрібне поширен-
ня глобальної антивуглецевої політики на всі країни, забез-
печивши тим самим її всеохоплюваність та обов'язковість, у
тому числі у фінансовій сфері. Практична реалізація цієї умо-
ви можлива шляхом створення глобального антивуглецево-
го фонду (ГАФ) та запровадження глобального антивугле-
цевого податку (ГАП) як основного джерела надходження
коштів на обов'язковій, регулярній та системній основі.

3. При цьому важливо, щоб глобальний антивуглецевий
податок був прив'язаний до основної бази оподаткування
— обсягів вуглецевих викидів, враховував інтенсивність ви-
кидів у співвідношенні до ВВП і таким чином заохочував
країни до випереджаючого (в порівнянні зі зростанням ВВП)
скорочення вуглецевих викидів. Розподіл глобального ан-
тивуглецевого податку між країнами адекватно обсягів та
інтенсивності (по відношенню до ВВП) викидів вуглецю
зніме проблему нерівності впливу цих платежів на конку-
рентоспроможність національних економік. Саме такий гло-
бальний і універсальний підхід дасть можливість зняти ос-
новні суперечності: між розвинутими країнами і країнами,
що розвиваються, та між глобальними цілями і національ-
ними можливостями з мотивацією різного рівня конкурен-
тоспроможності їх економік.
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Таблиця 1. Основні причини, напрями і наслідки суперечностей формування
глобальної антивуглецевої політики

Розроблено автором.

Причини Напрями Наслідки 

1. Висока енергоємність 
економіки  

1. Між глобальними цілями та 
національними можливостями країн 

1. Відсутність всеохоплюваності країн 

антивуглецевою політикою 

2. Висока вуглецеємність 
енергетики 

2. Між глобальними цілями і 
національним протекціонізмом 

2. Відсутність обов’язковості дотримання всіма 
країнами антивуглецевої політики  

3. Дефіцит коштів на 
фінансування енергоконверсії 
та антивуглецевих заходів 

3. Між розвинутими країнами і 
країнами, що розвиваються  

3. Відсутність заходів, які б забезпечили не просто 
обмеження, а скорочення викидів, в тому числі за 
рахунок зниження ВВП  

4. Небажання переорієнтації 
капіталу з вуглецевої 
економіки на сталий 

низьковуглецевий розвиток 

4. Між країнами з великою економікою 

і великими викидами вуглецю 

4. Відсутність єдиних і узгоджених механізмів 
реалізації антивуглецевої політики, в т.ч. плати за 
викиди вуглецю, фінансування антивуглецевих 

заходів, створення антивуглецевих фондів тощо  
5. Застереження щодо 
можливого різкого скорочення 
зайнятості населення у разі 
втілення заходів з 
енергоконверсії 

5. Між країнами-експортерами та 
імпортерами вуглецевих енергоносіїв  

5. Присутність дуалістичної політики державної 
підтримки енергетики з одного боку – 

вуглецеємної, а з другого – безвуглецевої, як між 

країнами, так і в конкретних країнах 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Важливість дослідження особливостей поточного роз-

витку відносин власності в системі сучасних аграрних пе-
ретворень витікає із економічної, соціальної, політичної,
міжнародної та правової значущості відносин власності
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ
В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF PROPERTY RELATIONS IN THE SYSTEM OF MODERN
AGRARIAN TRANSFORMATIONS

Виділено особливості розвитку відносин власності в аграрному секторі. Встановлено, що до найбільш
характерних рис сучасного етапу трансформації відносин власності в сільському господарстві відносять-
ся: суспільно-політична багатогранність та соціально-економічна багатофункціональність проявів відно-
син власності; управління власністю переходить від безпосередніх власників-господарників до профе-
сійних менеджерів; стратегічна спрямованість та адаптація до ринкових запитів; єдність соціально-еко-
номічних процесів індивідуалізації та соціалізації власності; активізація процесів інтелектуалізації влас-
ності; інституціональний характер розвитку відносин власності з позицій удосконалення існуючих та
сприяння утвердженню нових інститутів багатоукладної економіки; визначальний характер впливу відно-
син власності на ефективність соціально-економічного розвитку суспільства; залежність розвитку відно-
син власності від ефективності національної аграрної політики; нормативно-правова незавершеність на-
буття права власності на землю сільськогосподарського призначення з позицій володіння, користуван-
ня, розпорядження в силу існуючого мораторію на її купівлю-продаж; дуальність ведення сільського гос-
подарства, що слугує поточним результатом існуючих відносин власності, розвиток яких породжує, з
одного боку, формування горизонтально та вертикально інтегрованих корпоративних структур з висо-
ким рівнем концентрації аграрного ресурсного потенціалу, а з іншого — ресурсна диференціація та под-
рібнення учасників аграрної виробничо-господарської діяльності; низька ефективність існуючих орга-
нізаційно-економічних механізмів впливу на розвиток відносин власності з позицій їх підпорядкування
поточним та стратегічним цілям соціально-економічного розвитку сільських територій.

The features of the property development relations in the agrarian sector are highlighted. It was established
that the most characteristic features of the present stage of property relations transformation in agriculture are:
social-political diversity and socio-economic multifunctionality manifestations of property relations; management
of property is transferred from direct owners of business to professional managers; the strategic focus on
adaptation to market demands; the unity of the socio-economic processes of individualization and socialization
of property; activation of the processes of property intellectualization; the institutional character of property
relations development from the viewpoint of improving the existing and promotion of new institutions mixed
economy; determining the character of property relations influence on the efficiency of socio-economic
development of society; the dependence of the property relations development of the efficiency of the national
agrarian policy; legal incompleteness of acquiring ownership of agricultural land from positions of ownership,
use, disposal into force of the existing moratorium on the purchase and sale; and on the other resource
differentiation and grinding members of the agrarian production and economic activity; the duality of agriculture,
which is the current result of the existing property relations, the development of which allows, on the one hand,
the formation of horizontally and vertically integrated corporate structures with high level of concentration in
the agricultural resource potential; low efficiency of existing organizational-economic mechanisms of influence
on the development of property relations with a position of subordination current and strategic goals of socio-
economic development of rural areas.

Ключові слова: власність, особливості відносин власності, сільське господарство.
Key words: property, peculiarities of property relations, agriculture.

для становлення високопродуктивного сільського госпо-
дарства, національного господарського комплексу та по-
силення конкурентоспроможності аграрної галузі в про-
цесі її інтеграції у світовий економічний простір. Адже
вітчизняний та світовий досвід показує досить суттєву за-
лежність результативності реальної економіки від адек-
ватності розвитку відносин власності вимогам часу. Вияв-
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лення таких особливостей передбачає проведення іденти-
фікації даного явища, виділяючи його із всієї сукупності
економічних явищ та процесів за рахунок відмінних рис та
специфічних проявів в економічному повсякденні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток відносин власності має визначальний харак-

тер впливу на перебіг ринкових трансформацій сільсько-
го господарства. У зв'язку з цим поділяємо точку зору ака-
деміка Юрчишина В.В., який відзначає, що виправдано й
єдино правильно виходити з того, що реформування відно-
син власності і все, що воно породжує й утверджує, пере-
буває у діалектичному взаємозв'язку, розвивається по
висхідній. А саме: зміни у відносинах власності вимагають
прискорення і забезпечення надійності їх політичної, за-
конодавчої, організаційної, соціальної підтримки, захище-
ності й забезпеченості. У свою чергу, чим досконалішою,
ширшою і надійнішою буде така підтримка, тим більший
простір для подальшого розвитку одержать перетворен-
ня у відносинах власності [1, с. 266].

Досліджуючи розвиток відносин власності в аграрно-
му секторі в країнах з перехідною економікою, член-ко-
респондент НААН України Осташко Т.О. справедливо
вказує на те, що внаслідок проведених трансформацій
сформувалася бімодельна структура аграрної галузі. При
цьому в одних країнах переважають великі аграрні
підприємства, в інших — домінують дрібні та середні за
розмірами аграрні господарюючі суб'єкти [2, с. 43—45].
Проте для всіх новоутворених у сільському господарстві
організаційно-правових форм спільною рисою постає пе-
рехід до домінуючої приватної форми власності, що замі-
нила державну та колективну власність.

Особлива увага з боку дослідників приділяється транс-
формації відносин власності в сільськогосподарських
підприємствах. У дослідженнях вчених економістів Рос-
сохи В.В. та Пронько Л.М., наголошується на тому, що су-
часні процеси формування та розвитку виробничо-госпо-
дарської діяльності аграрних підприємств відбуваються на
засадах переходу до ринкових умов господарювання і при-
ватизації землі та майна. Ці процеси спричинили низку
проблем стосовно господарювання дрібних власників за-
собів виробництва, використання найманої праці в
сільськогосподарському виробництві, управління госпо-
дарюючими суб'єктами та ефективності використання в
цих умовах наявної власності [3].

Підкреслюючи вагомість основних здобутків економ-
ічних наукових пошуків названих та інших вчених у кон-
тексті проблематики власності в сільському господарстві,
разом з тим, слід вказати на необхідність виокремлення
специфічних характеристик відносин власності на сучас-
ному етапі аграрних перетворень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження полягає в ідентифікації та харак-
теристиці особливостей розвитку відносин власності як не-
обхідної передумови, що формує теоретико-методологіч-
ний базис подальших прикладних досліджень та прийнят-
тя конкретних управлінських рішень щодо підвищення со-
ціально-економічної результативності трансформації
відносин власності в аграрному секторі.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Особливості сучасного розвитку відносин власності в
аграрному секторі формуються під сукупним впливом
об'єктивних і суб'єктивних чинників та проявляються в
життєдіяльності суспільства в якості існуючих та (або) за-
початкованих соціально-економічних, політико-правових,
виробничо-господарських та інших суспільних процесів,
подальше інституційне функціонування яких визначаєть-
ся відповідністю еволюційному руху суспільства та циві-
лізації.

До числа основних особливостей сучасного розвитку
відносин власності в аграрному секторі слід віднести їх
глибинну трансформацію, що набуває перманентного ха-
рактеру та стосується всіх сфер функціонування сільської
громади, її членів та суттєво впливає на життєдіяльність
суспільства в цілому. Каузальний зв'язок змін відносин
власності прямо чи побічно торкається різних суспільно-

політичних, соціально-демографічних, організаційно-еко-
номічних, кадрово-управлінських, еколого-природоохо-
ронних та інших процесів у сільській місцевості, займає
тривалий період часу та охоплює всю країну. Внаслідок
такої масштабності та багатогранної дії відносин влас-
ності, їх дослідження щодо макроекономічних та мікрое-
кономічних об'єктів мають різноплановий науковий харак-
тер.

Так, на основі системному підходу, Россоха В.В. та
Пронько Л.М. всебічно розкривають існуючі проблеми
розвитку відносин власності на мікроекономічному рівні
та науково обгрунтовують напрями їх вдосконалення в
підприємствах аграрного сектора та вдало визначають пер-
спективи підвищення ефективності функціонування відпо-
відних господарюючих суб'єктів.

До вагомих наукових здобутків Россохи В.В. та
Пронько Л.М. слід віднести складений ними перелік
внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на ефективність
управління власністю [3, с. 138], сформовану систему оці-
нки факторів впливу на ефективність використання влас-
ності [3, с. 141—148], а також розроблені конкретні про-
позиції на предмет удосконалення відносин власності в аг-
рарних підприємствах. Пильної уваги з боку науковців та
практиків заслуговують наведені тут авторські рекомен-
дації стосовно організаційно-економічного та методично-
нормативного регулювання державою розподілу та вико-
ристання підприємствами прибутку, заохочення матері-
альними та соціально-психологічними важелями найманих
працівників до високоефективної праці, надання певної
організаційно-управлінської та економічної самостійності
внутрішньогосподарським структурним підрозділам, по-
кращання орендних відносин між орендодавцями та орен-
дарями землі та майна.

Поділяємо точку зору дослідників, що наслідком про-
ведених перетворень у сільському господарстві виступає
практично завершена приватизація власності, а її власник
стає домінуючим агентом. Бо саме він ухвалює рішення про
розподіл обмежених ресурсів та визначає напрями вироб-
ничо-господарської діяльності відповідного господарюю-
чого суб'єкту. Вказуючи на те, що власник і господар, які
з'явилися на селі, стали важливим чинником ринкових
відносин: конкуренції, спонукання до підвищення ефек-
тивності виробництва та подальшого прогресивного роз-
витку сільського господарства, дослідники цілком спра-
ведливо підмічають породжені при цьому негативні яви-
ща. Їх джерелом правильно визнається низка чинників: не-
досконалість законодавства, непідготовленість менедж-
менту та виконавців до реформування, підозрілість пер-
соналу підприємств до нововведень, відсутність у певної
частини фахівців прогресивного мислення та розуміння не-
обхідності глибинних перетворень, необізнаність селян з
юридичних та економічних питань ведення підприємниц-
тва.

Значимою особливістю сучасного розвитку відносин
власності в аграрному секторі є те, що даний процес відбу-
вається одночасно зі становленням та утвердженням в гос-
подарському комплексі країни ринкової економіки. Ця
особливість відносин власності спричинюється перехідною
економікою, транзитивний характер якої передбачає пе-
рехід від однієї до іншої економічної системи, а також не-
обхідністю використання ринкових організаційно-еконо-
мічних засад, сукупність яких дозволяє виводити вироб-
ничо-господарську діяльність агропромислового комплек-
су та його господарюючих суб'єктів на відповідний світо-
вим вимогам рівень.

Характерними рисами розвитку відносин власності пе-
рехідної економіки виступає:

— посилення змагальності різних форм власності та
господарювання за купівельні переваги існуючих та потен-
ційних покупців виробленої продукції та здійснюваних по-
слуг;

— значна динаміка структурних зрушень стосовно
організаційно-правових форм власності та господарюван-
ня в розрізі: загальної кількості відповідних господарюю-
чих суб'єктів та їх співвідношення; наявного ресурсного
потенціалу та його складових; масштабу та асортимент-
них позицій товарної продукції на внутрішньому та світо-
вому ринках із зайняттям на них певних ринкових часток;

— активне виникнення нових організаційно-правових
форм ведення аграрної виробничо-господарської діяль-
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ності та демобілізація неконкурентоспроможних і заста-
рілих форм аграрного виробництва. Діалектична єдність
появи нового та руйнування старого породжує сучасну
загальну неоднозначність перебігу соціально-економічних
процесів у сільській місцевості;

— порушення стабільної стійкості існуючої (держав-
ної) форми власності, вплив якої на ефективність госпо-
дарського комплексу зменшується, за одночасного виник-
нення та зростання вагомості в сільській місцевості нової
(недержавної) форми власності, наслідком чого виступає
економічна розбалансованість та нестабільність;

— багатоваріантність формування нової економічної
системи в зв'язку з участю в даному процесі значної чи-
сельності осіб, які, проживаючи в сільській місцевості, ма-
ють різні соціально-економічні цілі та засоби їх досягнен-
ня, а також усталені звичаї, традиції, уподобання, навич-
ки аграрного господарювання за відповідними формами
власності;

— альтернативність якісної зміни відносин власності
в аграрному секторі через вплив на цей процес сукупності
чинників соціального, економічного, регіонального та де-
мографічного характеру світового та національного рівнів.

Пореформений період має економічні дисбаланси,
змінює ментальні інституції, породжує в частини населен-
ня психологічний дискомфорт та соціальні конфлікти.
Звідси витікає неоднозначна оцінка трансформацій відно-
син власності науковцями, практиками, сільською грома-
дою та суспільством в цілому. Їх бачення грунтуються на
критеріях та оцінках, які виставляються конкретними осо-
бами згідно з існуючими ідеологемами та власним світос-
прийняттям.

Трансформація відносин власності в агарному секторі
змінює економічну систему. На місці неринкової соціалі-
стичної економіки, в основі якої знаходилася централізо-
вана командно-адміністративна система управління з до-
мінуючою державною формою власності на засоби вироб-
ництва, за відсутності повноцінної ринкової конкуренції
та приватної власності, утворюється ринкова економіка з
конкуренцією та пануючою недержавною власністю. Про-
цес її становлення та утвердження, згідно з державною ре-
гуляторною політикою, формує зміст перехідної еконо-
міки, що займає певний історичний період.

Розкриваючи стратегічні цілі аграрних трансформацій,
Осташко Т.О. встановлює першочерговість проведення ма-
сової приватизації землі та майна в колишніх колектив-
них сільськогосподарських підприємств. Вченою зазна-
чається, що приватна власність на основні засоби вироб-
ництва утворює в сільському господарстві фундамент для
подальших соціально-економічних змін. Економічна скла-
дова останніх стосується побудови ефективного, високоп-
родуктивного, конкурентного ринково орієнтованого аг-
рарного сектора, а соціальна — передбачає загальне еко-
номічне піднесення та зростання добробуту [2, с. 25]. Уза-
гальнюючий висновок викладеного полягає в тому, що при-
ватизація землі та майна закладає фундамент для форму-
вання ринкової економіки, яка в свою чергу, виступає в
якості одного з найбільш впливових чинників розвитку
відносин власності аграрного сектора.

Презентуючи ринок землі як економічну категорію,
доктор економічних наук Заєць В.М. з наукових позицій
обгрунтовує необхідність приватної форми власності на
землю як таку, що захищає користувачів, які здатні забез-
печувати найвищу продуктивність використання основно-
го засобу виробництва в сільському господарстві. Логічно
звертає увагу на те, що економічна теорія розглядає транс-
формацію прав власності на землю в економічний актив
підприємництва як закономірну ендогенну відповідь еко-
номіки на зростаючий попит на неї та на зростання про-
позиції сільськогосподарського капіталу [4, с. 5—20]. В да-
ному випадку підкреслюється та науково обгрунтовуєть-
ся необхідність повноцінної приватної власності на зем-
лю, щодо якої власниками здійснюється володіння, кори-
стування та розпорядження, як об'єктивної передумови
створення внутрішнього мотиваційного чинника соціаль-
но-економічного розвитку аграрного сектора.

Розвиток відносин власності в процесі становлення
ринкової економіки породжує в сільській місцевості низ-
ку соціально-економічних проблем. Можливість їх виник-
нення передбачалася видатним вченим економістом Чая-
новим О.В. Так, висвітлюючи питання диференціації се-

лянських господарств, ним розкривалася невідповідність
ринкових вимог та реального розміщення населення, що,
стосовно окремих регіонів, називав аграрним перенаселен-
ням, яке давить. Вказувалося, що саме в таких регіонах по-
мітно проявляється низка негативних процесів, у тому
числі міграції та розвиток кабальних форм взаємовідно-
син між господарствами. Масове селянське господарство,
що перебудовується із натуральних форм в товарні та яке
попадає при цьому в колізії перевищення наявного
кількісного складу населення по відношенню до кількості
робочих рук, що потребується ринково оптимальними
формами господарства, природно втрачає власну од-
норідність та відчуває найбільш різкі процеси диференці-
ації та розвиток експлуатації відносин [5, с. 147].

Таким чином, ще на початку 20-го сторіччя здійсню-
валися наукові застереження на предмет можливих со-
ціально-економічних загострень в сільському господарстві
за умови переходу економіки до функціонування на рин-
кових засадах. Зростання сільського безробіття, приско-
рення міграційних процесів до міст сільських мешканців,
посилення експлуатаційного тиску по відношенню до
сільських мешканців та інші сучасні негаразди актуалізу-
ють наукові пошуки щодо регулювання відносин власності
перехідної економіки з позицій збалансованого економі-
чного та соціального розвитку аграрного сектора.

Вагома особливість сучасного розвитку відносин влас-
ності в аграрному секторі полягає в тому, що управління
власністю переходить від безпосередніх власників-госпо-
дарників до професійних менеджерів, які покликані наро-
щувати власність за рахунок інтенсифікації виробничо-
господарської діяльності та високоефективного викорис-
тання людського капіталу. Об'єктивна потреба щодо зас-
тосування праці професійних управлінців для примножен-
ня матеріальних та нематеріальних благ зумовлюється ко-
лективним характером сучасного виробництва. В кожно-
му господарюючому суб'єкті його ефективність значною
мірою залежить від узгодженості в роботі всіх працівників
та ланок, що покликаний забезпечувати компетентний аг-
рарний менеджмент.

Досліджуючи природу управлінської праці, професор
Турецький О.А. зазначає, що саме на основі особистих та
колективних інтересів і під їх впливом, які в своїй сукуп-
ності складають інтереси суспільства, творча енергія кож-
ної людини, всіх людей як енергія всього суспільства, кон-
центрується та акумулюється в належному напрямі, кон-
центруючи зусилля суспільства, його знання та досвід на
вирішення своїх проблем та інтересів, на задоволення інди-
відуальних та громадських потреб. З цього витікає, що на
сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої
країни, управління працею в кожному підприємстві, в ре-
гіоні, галузі, в цілому на рівні всього господарського ком-
плексу перетворюється у одну з найбільш важливих уп-
равлінських завдань [6, с. 8—9]. Компетентний менедж-
мент дійсно забезпечує єдність інтересів та енергетичну
концентрацію всіх учасників виробничо-господарської
діяльності, незалежно від її масштабів, інтенсифікуючи на-
рощування власності.

Згідно з дослідженнями професора Клочана В.В. до
факторів, що вагомо впливають на розвиток відносин влас-
ності в аграрному секторі, відноситься формування та ста-
новлення в ньому системи інформаційно-консультаційного
забезпечення. Вчений цілком правомірно звертає увагу на
ту обставину, що в нашій країні така система знаходиться
в стадії створення. Необхідність її прискореного завер-
шення обгрунтовується тим, що ця система сприяє впро-
вадженню в практику аграрного господарювання новітніх
досягнень з менеджменту, маркетингу, економіки, органі-
зації праці, техніки та технології [7, с. 4]. Прикладне ви-
користання здобутків наукової думки дійсно формує ре-
альні умови для збільшення масштабів власності та забез-
печує виведення їх відносин на рівень сучасних світових
стандартів.

Аргументом на користь такого висновку слугує й те,
що в умовах зміни відносин власності перспективи
сільського соціуму значною мірою визначаються його рин-
ковими результатами, ефективність яких потребує
здійснення висококваліфікованих інформаційно-консуль-
таційних послуг. Їх виконання повинно охоплювати управ-
ління виробничо-господарськими процесами ринкових
суб'єктів, приділяти пильну увагу аграрній освіті та науці,
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вирішувати сільські соціальні та екологічні проблеми, ство-
рювати сприятливі умови для інноваційної діяльності,
впроваджувати науково-технічні здобутки в практику
сільського господарювання та забезпечувати інтелектуа-
лізацію праці біля землі.

Значущою особливістю сучасного розвитку відносин
власності в аграрному секторі виступає їх стратегічна
спрямованість на адаптацію до ринкових запитів. Адже
згідно з дослідженнями вітчизняних науковців Захар-
ченка В.І., Борісова О.Г. та Іванищевої А.В. будь-яка
економічна система базується на формах власності на
ресурси та результатах господарської діяльності, що
склалися в них. При цьому соціально-економічні відно-
сини визначають характер стосунків людей, що склада-
ються під впливом відносин власності в певному
суспільстві. Техніко-економічні відносини відобража-
ють процеси використання ресурсів, їх відтворення і
визначаються, насамперед, технологічними можливос-
тями. На цій підставі, з певною мірою умовності вчені
представляють економіку як процес перетворення на-
явних у розпорядженні суспільства ресурсів у продук-
цію, що покликана задовольняти виробничі і невироб-
ничі потреби суспільства і його громадян [8, с. 8]. Адже
через спрямування виробничо-господарської діяльності
на задоволення запитів споживачів в ринковій економіці
раціоналізується використання наявних ресурсів, відбу-
вається загальне економічне зростання та підвищуєть-
ся добробут людей.

Орієнтація на задоволення потреб різнопланових рин-
кових сегментів передбачає перехід господарюючих
суб'єктів до маркетингового менеджменту, що дозволяє
поєднувати використання ринкових механізмів та держав-
ного регулювання. В даному випадку ринкові механізми
спрацьовують через виявлення та задоволення споживчих
запитів. Серед останніх містяться також державні вимоги
до ринкових суб'єктів на предмет дотримання ними стан-
дартів якості продукції, нормативів з техніки безпеки та
охорони праці, захисту природного довкілля та ін.

До числа важливих особливостей сучасного розвитку
відносин власності в аграрному секторі слід також віднес-
ти:

— єдність соціально-економічних процесів індивідуа-
лізації та соціалізації власності;

— активізація процесів інтелектуалізації власності;
— інституціональний характер розвитку відносин

власності з позицій удосконалення існуючих та сприяння
утвердженню нових інститутів багатоукладної економіки;

— визначальний характер впливу відносин власності
на ефективність соціально-економічного розвитку су-
спільства;

— залежність розвитку відносин власності від ефек-
тивності національної аграрної політики;

— нормативно-правова незавершеність набуття права
власності на землю сільськогосподарського призначення
з позицій володіння, користування, розпорядження в силу
існуючого мораторію на її купівлю-продаж;

— дуальність ведення сільського господарства, що слу-
гує поточним результатом існуючих відносин власності,
розвиток яких породжує, з одного боку, формування го-
ризонтально та вертикально інтегрованих корпоративних
структур з високим рівнем концентрації аграрного ресур-
сного потенціалу, а з іншого — ресурсна диференціація та
подрібнення учасників аграрної виробничо-господарської
діяльності;

— взаємозв'язок розвитку відносин власності в
сільському господарстві з перебігом біологічних процесів,
природнокліматичними умовами господарювання, терито-
ріальною розосередженістю, специфікою організації
правці та іншими особливостями виробничо-господарсь-
кої діяльності аграрного сектора економіки;

— низька ефективність існуючих організаційно-еко-
номічних механізмів впливу на розвиток відносин влас-
ності з позицій їх підпорядкування поточним та стратегі-
чним цілям соціально-економічного розвитку сільських те-
риторій;

— суспільно-політична багатогранність та соціально-
економічна багатофункціональність проявів відносин влас-
ності;

— суб'єктивність індивідуального сприйняття прав
власності та оцінки розвитку відносин власності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Глибинні перетворення відносин власності закладають
основи майбутнього ефективного функціонування аграр-
ного сектора на базі формування багатоукладності, поси-
лення конкурентоспроможності агропродовольчої про-
дукції на внутрішньому та світовому ринках, пріоритет-
ності для господарського комплексу соціально-економіч-
них запитів селян, раціональності та збалансованості еко-
номічних, соціальних та екологічних складових.

Виділені та інші особливості сучасного розвитку відно-
син власності аграрного сектора, ідентифікують дане еко-
номічне явища серед низки інших явищ та процесів еконо-
мічної природи та потребують як поглибленого, так і са-
мостійного наукового дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток вітчизняної економічної науки натепер ха-

рактеризується переоціненням багатьох парадигм. За та-
ких умов функціонування економіки України усклад-
нюється наслідками непідготовленості економіки до рин-
кових умов, недосконалими процесами реформування еко-
номічної системи, що призвели до періодичних кризових
станів, які погіршували інвестиційну привабливість як ок-
ремих підприємств, галузей економіки, так і деформували
інвестиційне економічне середовище в цілому. Одним з
чинників негативних тенденцій останніх років є відсутність
чіткої концепції інвестиційної політики, яка б передбача-
ла розмежування стратегії і тактики в інвестиційному про-
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цесі. У стратегічному аспекті інвестиційна політика має
забезпечувати сталий розвиток економічної системи на ос-
нові мобілізації та раціонального використання інвестиц-
ійних ресурсів. Однак така політика не зорієнтована на
вирішення завдань щодо подолання конкретних поточних
ситуацій макроекономічного рівня, які формують тен-
денції негативного впливу на стратегічні орієнтири роз-
витку промисловості в умовах ресурсних обмежень.

У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми
інвестиційної політики розвитку промислових під-
приємств відповідно до фахової спеціалізації досліджу-
ють такі вчені: В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, В.В. Мики-
тенко, В.І. Мунтіян та інші науковці [1—3].
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МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є визначення домінант форму-

вання інвестиційної політики виробничо-економічних
систем в умовах ресурсних обмежень, обгрунтування
методологічного базису активізації інноваційно-інвес-
тиційної діяльності в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Інтенсивність інвестування залежить від взаємодії

податкової та кредитної політики, що за належного
рівня ефективного поєднання та взаємоузгодження в
фінансовій системі надає можливість вивільнення гро-
шових коштів і фінансових активів для вкладення у роз-
виток промислових виробничо-економічних систем.
Інвестиційна політика розвитку промислових підпри-
ємств тісно поєднується з інвестиційною та інновацій-
ною політикою держави, таке економічне явище має
будуватись в певних межах і грунтуватися на таких
принципах як пріоритетність державного фінансуван-
ня; інтегрованість бюджетних коштів з приватними інве-
стиціями через участь у капіталі структур, що є компі-
ляторами інноваційних ідей та технологічних розробок;
отримання додаткового фінансування з позабюджетних
джерел.

Засоби реалізації мети інвестиційної політики не
відповідають її змісту та не забезпечують цілей досяг-
нення очікуваних результатів; крім цього творчий про-
цес досягнення цілей стає передбачуваним і обмежуєть-
ся короткостроковими пріоритетами. Тільки на основі
цілісності мети та засобів можна забезпечити узгоджен-
ня економічних інтересів усіх суб'єктів інвестиційного
процесу, збільшити обсяг інвестицій за наявного потен-
ціалу економіки та підвищити ефективність їх викорис-
тання.

Розроблення національної інвестиційної стратегії
розвитку промислових підприємств визначає ключову
роль установлення взаємовигідних відносин держави і
бізнесу. Зокрема, нею має передбачатися не пряме втру-
чання держави у діяльність фізичних та юридичних осіб,
а координація, сприяння, регулювання та моніторинг
бізнес-процесів. Головний вплив держави має акумулю-
ватися на створенні та підтриманні виконання законо-
давчої бази для формування умов ефективної роботи
підприємців, установлення єдиних правил господарсь-
кої діяльності, орієнтування на вибір найбільш опти-
мальних варіантів використання наявних ресурсів.

Акумулюючи результати наукових досліджень в
сфері державного регулювання ринкової економіки [4—
10] і з огляду на економічні реалії, можна виділити ос-
новні дві групи механізмів регулювання економічного
розвитку: механізми прямого регулювання, які спрямо-
вані на створення умов ефективного функціонування
ринку й безпосередньо впливають на діяльність суб'єктів
господарювання; механізми непрямого регулювання
економічного розвитку, додатково коригувальні дії
власне ринкових регуляторів і регламентуюче повод-
ження суб'єктів ринку опосередковано через створен-
ня певних економічних умов, що змушують їх діяти в
напрямку необхідному державі.

До першої групи належать нормативно-правові й
програмні механізми регулювання економічного зрос-
тання, до другої — фінансові механізми. Нормативно-
правове державне регулювання економіки охоплює ре-
гулювання прав власності, діяльності фінансово-кредит-
них інститутів, антимонопольне регулювання, податко-
вих відносин, процесів приватизації й деприватизації.
Програмні механізми регулювання економічного роз-
витку включають цільові комплексні програми, держ-
замовлення, цінову й митну політику, інвестиційну й
інноваційну політику, зовнішньоекономічну й галузеву
політику. Фінансові механізми складаються з бюджет-
ної, податкової, фіскальної, грошово-кредитної й амор-
тизаційної політик.

Таким чином, там, де ринок не може забезпечити
оптимальний розподіл ресурсів і, отже, зазнає невдачі,
ринкове саморегулювання замінюється й доповнюєть-
ся різними формами державної участі. І навпаки, не-
ефективність державних заходів і прямих форм втру-
чання вимагає використання більш гнучких приватних і
змішаних форм власності й підприємництва, непрямого
економічного регулювання.

До методів державного регулювання інноваційно-
інвестиційних процесів належать: пряме втручання —
адміністративно-правове регулювання; індикативне та
пряме планування; страхування ризиків; надання дер-
жавних гарантій; субсидування, інвестування і креди-
тування виробництв, визнаних за особливо важливі; дер-
жавні запозичення тощо; непряме втручання — створен-
ня відповідного інвестиційного середовища: політично-
го, правового, освітнього, макроекономічного; форму-
вання відповідної ідеології.

Для ініціації процесів економічного розвитку не-
обхідні значні вливання капіталу, у результаті яких по-
чинається зростання, що самопідтримується. Економі-
чне зростання у наслідок нестачі інвестиційних ресурсів
не може початися одночасно у всіх сферах діяльності.
Тому на початковому етапі інвестиції необхідно направ-
ляти в базові галузі економіки, потенціал яких дозво-
лить запрацювати мультиплікативному ефекту й поши-
рити процес економічного зростання спочатку на
суміжні галузі, а потім і на всю економіку.

Інвестиції невіддільні від ідеї економічного зростан-
ня. Держава з метою стабілізації економічної ситуації
й стимулювання розвитку повинна управляти процеса-
ми виробництва й зайнятості. Тоді інноваційно-інвести-
ційна діяльність як єдність процесів вкладення ресурсів
і одержання в майбутньому доходів може ефективно
здійснюватися й розвиватися на основі встановлення
рівноваги між інвестиційним попитом та інвестиційною
пропозицією.

З метою підвищення рівня інноваційно-інвестицій-
ної діяльності необхідним є створення відповідного інве-
стиційного клімату. Стан інвестиційного клімату не є
абстракцією, а має своє фінансове та правове значення,
яке для інвестора полягає в очікуваній прибутковості
інвестицій, а для країни, що приймає інвестиції (у ви-
падку іноземних), чи для інвестора (у випадку
внутрішніх інвестицій) — у реально отриманих інвести-
ційних ресурсах. На інвестиційний клімат у першу чер-
гу впливає державна політика в сфері інноваційно-інве-
стиційної діяльності. У зв'язку з цим виникає потреба в
розробці та реалізації її основних завдань.

На сучасному етапі держава намагається створити
цілісну програму соціально-економічного розвитку,
реформувати економіку, забезпечити необхідні механ-
ізми господарювання, відповідну фінансово-бюджетну,
кредитну та грошову систему. При здійсненні держав-
ного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
необхідним є поєднання державного регулювання та
економічної свободи суб'єктів інноваційно-інвестицій-
ної діяльності, саморегулювання. Державне регулюван-
ня — це один з напрямів державного впливу на розви-
ток інвестиційних процесів, поряд із плануванням, сти-
мулюванням, контролем, моніторингом та державним
протекціонізмом.

Інвестиційна та інноваційна політики як складові
державного регулювання економіки реалізуються шля-
хом використання регулятивних повноважень, які на-
даються державним органам. Регулювання та відповідні
його організаційно-правові засоби належать до систе-
ми державного впливу на інноваційно-інвестиційну
діяльність і на економіку взагалі методами безпосеред-
нього державного контролю та опосередкованими кон-
трольними механізмами.

Державна підтримка інвестиційної та інноваційної
діяльності повинна мати певні межі і засновуватися на
таких принципах: пріоритетність державного фінансу-
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вання; інтегрованість державних коштів з приватними
інвестиціями через участь у капіталі структур, що є ком-
піляторами інноваційних ідей і технологічних розробок;
отримання додаткових джерел фінансування з різних
каналів.

Перелічені форми пов'язані з початковими стадія-
ми інноваційної діяльності. В інших випадках можли-
ве залучення таких кредитних коштів як прямі пільгові
позики за рахунок зниження відсоткової ставки чи
збільшення термінів кредитування, гарантовані пози-
ки, отримання кредитів за умови гарантії державних
управлінських структур, компенсаційних угод тощо.
Досвід майже всіх розвинутих країнах світу засвідчує,
що лише обмежена кількість науково-технічних та
інноваційних програм підтримуються державою [11, с.
9].

У Китаї бюджетні інвестиції, що спрямовуються на
інноваційні розробки, щороку скорочуються на 10%, а
інвестиційно-інноваційна діяльність орієнтується в ос-
новному на самофінансування головним чином за раху-
нок використання різноманітних форм "інтеграції" на-
уки з виробництвом та співробітництва із зарубіжними
інвесторами. Організація та стимулювання таких за-
ходів щодо самофінансування науково-технічних та
інвестиційно-інноваційних розробок може бути здійсне-
на вже на етапах наукової частини досліджень [12, с.
46].

Вважаємо, що система державної комплексної
підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності, роз-
витку виробництва, підвищення конкурентоспромож-
ності та експорту наукомісткої продукції повинна грун-
туватися на такому підході до вибору пріоритетних тех-
нологій, які: 1) містять охороноспроможні результати
науково-технічної діяльності — об'єкти інтелектуаль-
ної власності, оскільки їх наявність визначає технічні й
споживчі характеристики технологій, забезпечує кон-
курентоспроможність на світовому ринку і є індикато-
ром розвитку економіки знань; 2) мають високий комер-
ційний потенціал.

Основною ж умовою для державних інвестицій при
освоєнні таких технологій повинна бути обгрунтована
перспектива їх високоефективної комерціалізації. У
зарубіжній практиці, де посилюється тенденція щодо
комерціалізації наукових досліджень, особливо при-
кладного призначення, активізується інноваційна
діяльність виробничої та інших сфер економіки, що
спрямована на задоволення соціально-економічних по-
треб розвитку економіки.

Макроекономічне середовище передбачає, у свою
чергу, крім створення певних економічних умов госпо-
дарювання для суб'єктів інноваційно-інвестиційної
діяльності, методи макроекономічного впливу на інтен-
сивність інвестування: використання методів грошово-
кредитного впливу; бюджетне регулювання; пільгове чи
обмежувальне оподаткування.

Стратегія розвитку фондового ринку включає такі
напрями: акумуляція коштів населення в рамках сис-
тем добровільного та обов'язкового соціального та
пенсійного страхування та їх спрямування на довгост-
рокове інвестування; формування прозорих податко-
вих стимулів інвестиційних процесів; стимулювання
розвитку корпоративних цінних паперів шляхом удос-
коналення макроекономічних регуляторів; податкове
стимулювання довгострокових інвестицій, зокрема в
інноваційні підприємства; створення сприятливого по-
даткового режиму для довгострокового інвестування
в цінні папери фізичними особами; запровадження си-
стеми рейтингової оцінки суб'єктів господарювання та
інструментів фондового ринку незалежними рейтин-
говими агентствами; створення дієвої системи захисту
середніх та дрібних інвесторів шляхом гарантування та
страхування приватних інвестицій; удосконалення си-
стеми розкриття інформації на фондовому ринку на
засадах вільного, оперативного, безкоштовного дос-

тупу інвесторів до інформації про емітентів цінних па-
перів та професійних учасників фондового ринку, зок-
рема впровадження міжнародних стандартів розкрит-
тя інформації.

З'ясовано, що сучасна світова економіка активно
формує парадигму науково-технічного розвитку, скла-
довими якої є зростаючий взаємозв'язок між ринками
капіталу і новими технологіями, швидкий розвиток "еко-
номіки знань", посилення соціальної орієнтації нових
технологій, глобальний характер створення та викори-
стання знань, технологій, продуктів, послуг. Основною
концепцією прогресу світової економіки є концепція
сталого розвитку, підгрунтям якого є парадигма інно-
ваційного розвитку.

На сучасному етапі розвитку всесвітньої цивілізації
здійснюється перехід від індустріальної до постіндус-
тріальної фази розвитку суспільства в результаті дії
сучасних інноваційних технологічних чинників. Для по-
стіндустріального суспільства характерними ознаками
є такі: підвищення ефективності та продуктивності
праці за рахунок використання сучасних високих та
гнучких технологій; глобалізація інформаційного об-
міну; поширення розподільчих мереж організації ви-
робництва замість його концентрації; посилення інте-
лектуалізації виробництва, що передбачає зростання
частки інтелектуальних нематеріальних активів у
структурі активів підприємства; високий рівень осві-
ченості людини та її інформаційно-технологічної оз-
броєності.

Основу ресурсного забезпечення інноваційної
діяльності складають інвестиції, відсутність яких робить
процес створення і впровадження нововведень немож-
ливим. Взаємозв'язок інвестицій і інновацій можна та-
кож простежити в тому, що інвестиції можуть вклада-
тись в економічну, наукову, організаційну, наукову, еко-
логічну, соціальну та інші сфери. І тільки інноваційний
підхід надасть відчутні ефекти і бажані результати від
вкладання інвестицій в ці сфери.

Концепція сталого розвитку і парадигма інновацій-
ного розвитку як взаємодоповнюючі та взаємопов'язані
концепції становлять теоретико-методологічне обгрун-
тування сучасних прогресивних глобальних і національ-
них трансформацій суспільного розвитку.

Недостатній рівень теоретичного розроблення
підходів у поєднанні з методами формування інвестиц-
ійної політики, нехтування значущості регуляторних
механізмів управління інвестиційною діяльністю за умов
трансформаційної економіки є однією з основних при-
чин низького рівня ефективності реформ, що прово-
дяться в Україні.

Залучення іноземного капіталу в економіку Украї-
ни для переходу національного виробництва на траєк-
торію стійкого економічного зростання потребує акти-
візації підвищення рівня заохочення та зниження ри-
зиків перспективних напрямів інноваційного розвитку.
Наразі інтеграційні та глобалізаційні процеси є мало-
відчутними для України щодо збільшення частки інозем-
ного капіталу до її економіки порівняно з перехідними
економіками інших країн.

До основних принципів, що забезпечують підго-
товку і прийняття інвестиційних рішень в процесі роз-
роблення інвестиційної політики розвитку виробни-
чо-економічної системи належать: принцип інвайрон-
менталізму, відповідності, інвестиційної заповзятли-
вості і комунікабельності, інвестиційної гнучкості і
альтернативності, інноваційний принцип, принцип
мінімізації інвестиційного ризику, компетентності,
цілісності, пріоритетності, селективності та ефектив-
ності.

Вважаємо, що саме нова інституціональна економі-
чна теорія разом з теоріями прав власності, транзак-
ційних витрат, альтернативних витрат, контрактних та
корпоративних відносин, "економіки знань" є найбільш
адекватним напрямом забезпечення стійкого економіч-
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ного зростання, однак виникає потреба синтезувати
досліджувані елементи посткейнсіанського, неокласич-
ного та марксистського аналізу, що сприятиме логічній
переорієнтації на постіндустріальний розвиток з інвес-
тиційним супроводом.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інноваційно-інвестиційна політика

держави — це комплекс правових, адміністративних та
економічних заходів держави, спрямованих на поширен-
ня та активізацію інноваційно-інвестиційних процесів.
Інновації та інвестиції є основою перебудови сектору
матеріального виробництва, а тому держава повинна
застосовувати весь комплекс економічних, правових та
адміністративних засобів для подолання негативної тен-
денції скорочення обсягів інвестиції та підвищення інно-
ваційно-інвестиційної активності. Усі методи держав-
ного регулювання інвестиційно-інвестиційної діяльності
є взаємозв'язаними, а тому застосування їх не може
бути довільним. Кожна модель державної інноваційно-
інвестиційної політики є певним поєднанням заходів та
відповідних державних інститутів, що розробляють та
реалізують ці заходи. Відповідність організаційних
форм і методів державного регулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності залежить від стану розвитку
ринкових відносин, структури економіки та конкретної
економічної ситуації.

Дослідження гносеологічних коренів інвестицій та
переосмислення нових явищ і процесів, що відбувають-
ся в інвестиційній сфері, дозволили відзначити, що інве-
стиції є основою збільшення вартості, прояву процесів
зростання на всіх рівнях економічної діяльності. В інве-
стиційній сфері закладаються найважливіші структурні
співвідношення: між нагромадженням і споживанням,
між вкладенням у реальні та фінансові активи, між інве-
стуванням і приростом капітального майна, між витра-
тами капіталу та прибутковістю інвестицій, що визна-
чають інтенсивність економічного розвитку. Отже, за
своєю природою інвестиції — це процес зміни вартості
в часі, які вважаються вдалими і виправданими, коли
вони сприяють зростанню вартості. Таким чином, інве-
стиції є невіддільними від ідеї стійкого розвитку.

Результати наукового аналізу постулатів негатив-
ного, позитивного та нейтрального впливів методології
формування і реалізації інвестиційної політики розвит-
ку виробничо-економічних систем дозволило зробити
висновок, що грунтування на постулатах негативного
та позитивного впливів під час реалізації інвестиційної
політики розвитку підприємства можна вважати умов-
но визначеними, які й спрямовуються у тому чи іншому
напрямі. Однак найбільш ризикованим є грунтування на
постулатах нейтрального впливу, що за своєю приро-
дою схильні до динамічного коливання під впливом
адаптаційно-конвергованих умов та латентного кори-
гування можуть змінювати вектор впливу у бік двох ба-
зових напрямів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Близько 70 % обсягу сучасного світового ринку кон-

салтингових послуг припадає на великі транснаціональні
компанії, серед них важливе місце посідають компанії
"Великої Четвірки". Для розуміння факторів і чинників
лідерства компаній актуальним постає питання розроб-
лення ефективних методичних підходів до оцінки кон-
курентоспроможності даних компаній, визначення їх
переваг і недоліків порівняно з іншими суб'єктами кон-
салтингового ринку.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню методологічних проблем оцінки кон-

курентоспроможності присвячені праці таких відомих

УДК 339.924:336

Н. В. Вергуненко,
аспірант кафедри міжнародної економіки,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
КОМПАНІЙ "ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ" НА РИНКУ
УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

N. Vergunenko,
Phd-student at the International Economics department, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF EVALUATING THE COMPETITIVENESS
OF THE "BIG FOUR" COMPANIES ON THE MANAGEMENT CONSULTING MARKET

У сучасних умовах домінування транснаціональних корпорацій майже в усіх сферах світового госпо-
дарства виникає об'єктивна необхідність порівняльного аналізу конкурентоспроможності таких компаній
і визначення їх конкурентних переваг. Стабільно росте і розвивається світовий ринок консалтингових
послуг має тенденцію до монополізації і концентрації консалтингових потужностей у лідерів даного ринку.
Автор присвячує дослідження розробці ефективної методики оцінки конкурентоспроможності консал-
тингових компаній і вивченню конкурентних переваг компаній "Великої Четвірки " — лідерів на ринках
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і об'єктний. Оцінка конкурентоспроможності компаній проводиться за допомогою матричного аналізу
на основі останніх статистичних даних. Автор аналізує як глобальний, так і український, європейський,
американський і азіатський ринки. За підсумками проведеного дослідження, зроблено висновки про те,
що по всіх ринках лідируючі позиції на даному етапі займають Deloitte і Price waterhouse Coopers.

In the modern conditions of the multinational giants dominance in almost all areas of the world economy,
there is an objective need for a comparative analysis of these companies and their competitive advantages. Steadily
growing and developing global consulting services market also tend to monopolize and concentrate the consulting
power by the leaders of this market. The author dedicates the research to the competitive advantages of the "Big
Four" — the leaders in the market of consulting services. For the research, the author uses two methodological
methods — subjective and objective. Rating companies' competitiveness is performed using the matrix analysis
based on the latest statistical data. The author analyzes both global and Ukrainian, European, American and
Asian markets. According to the results, in all markets leading position at this stage occupy Deloitte and Price
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зарубіжних та вітчизняних вчених, як Д. Аакер, І. Ан-
софф, П. Друкер, К. Прахалад, А. Градов, М. Гельва-
новський, Л. Антонюк, І. Акімова, І. Білецька, Б. Губсь-
кий, В. Нємцов, З. Шершньова, А. Поручник, О. Швида-
ненко, Р. Фатхутдінов, А. Юданов, В. Вайсман. Аналіз
літературних джерел за даною проблематикою дозво-
ляє стверджувати, що методологічний базис досліджен-
ня не ідентифіковано, трактування економічної сутності
окремих категорій носить дискусійний характер, вико-
ристання різних методик аналізу конкурентоспромож-
ності іноді призводить до протилежних результатів оц-
інки. У вітчизняній науковій літературі питанням роз-
роблення методики аналізу конкурентоспроможності
консалтингових компаній та проведенню прикладних
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досліджень конкурентних переваг провідних гравців на
глобальному консалтинговому ринку, які належать до
"Великої четвірки", практично не приділялось уваги.
досліджень недостатньо уваги присвячено питанню
конкурентоспроможності консалтингових компаній,
а саме аналізу сучасних тенденцій функціонування
компаній "Великої Четвірки".

ЦІЛІ СТАТТІ
Запропонувати сучасний інструментарій аналітич-

ної оцінки конкурентоспроможності консалтингових
компаній та проаналізувати конкурентні переваги ком-
паній "Великої Четвірки" на ринку консалтингових по-
слуг на основі розробленої автором методики матрич-
ного аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим питанням аналізу глобального та вітчиз-

няного ринку консалтингових послуг є обгрунтування
методики дослідження конкурентоспроможності кон-
салтингових компаній. Систематизація різних наукових
досліджень сутності даної категорії та методів її до-
слідження, дозволяє виокремити два методологічні аспек-
ти: суб'єктний (при якому досліджується сутність кон-
курентоспроможності суб'єкта економічних відносин —
підприємства, організації, галузі, країни) та об'єктний
(при якому досліджується конкурентоспроможність
об'єкта цих відносин — товарів, послуг). В.А. Вайсман
зазначає, що "сутність конкурентоспроможності су-
б'єкта полягає в його здатності створювати і реалізува-
ти переваги, за допомогою яких можна конкурувати та
перемагати на відповідному ринку в певний проміжок
часу, а сутність конкурентоспроможності об'єкта — це
сукупність його переваг перед іншими об'єктами" [1,
с. 29].

Оцінка конкурентоспроможності консалтингових
компаній здійснюється на основі загальноприйнятих ме-
тодичних підходів до оцінки конкурентоспроможності
суб'єкта економічних відносин. Найпоширенішим мето-
дом оцінки конкурентоспроможності компаній є мат-
ричний аналіз. Відомими видами матриць, що викорис-
товуються при аналізі конкурентоспроможності ком-

паній, є матриця BCG (Бостонської консалтингової гру-
пи), матриця SHELL/DPM, матриця GE/McKinsey. Кон-
фігурація матриць може бути різною і включати різно-
планові показники, які зазвичай, групуються парами, що
дає змогу побудувати двомірні матриці:

— темпи приросту обсягів продажів (доходів) —
відносна частка ринку;

— ефективність витрат — ефект диференціації;
— привабливість ринку — конкурентоспроможність

організації;
— перспективи галузі — конкурентоспроможність

бізнесу;
— еволюція ринку — конкурентна позиція бізнесу;
— життєвий цикл галузі — відносні позиції на рин-

ку [2, с. 266].
Перевагою матричного аналізу конкурентоспро-

можності порівняно з коефіцієнтним аналізом є те, що
результати представлені не статичною узагальнюючою
характеристикою, а надаються в розгорнутому вигляді.
Це дає змогу не тільки констатувати факт високої чи
низької конкурентоспроможності, а й розробити відпо-
відну стратегію її підвищення. Пропонуємо авторський
варіант матриці "конкурентоспроможність консалтин-
гових компаній", в основі якої лежать два узагальню-
ючі показники:

— відносний темп приросту доходів консалтингової
компанії;

— відносна частка ринку, що займає консалтингова
компанія.

За такого підходу матриця шляхом кодування відпо-
відних показників сегментується на чотири сектори:

1) 0/0 (собаки) — компанії, які потрапляють до да-
ного сегменту матриці мають темп приросту доходів і
відносну частку ринку нижче, ніж їх середнє значення
по досліджуваній групі компаній (у нашому випадку
нижче ніж 25%). Компанії, що потрапляють до цього сег-
менту, не є лідерами в даній групі.

2) 0/1 (дійні корови) — компанії, які потрапляють
доданого сегменту матриці мають темп приросту до-
ходів нижче, ніж основні конкуренти, і відносну частку
ринку вище, ніж їх середнє значення по досліджуваній
групі компаній. Зазвичай, до цього сегменту матриці по-

Таблиця 1. Доходи консалтингових компаній "Великої Четвірки" на глобальному ринку та за регіонами за 2012 р.

Джерело: [3, 4, 5, 6].

Показники 
Делойт 
де Туш 

Прайс 
Уотерхаус 

КРМG 

Ернст 
енд 

Янг 

Всього по 
комп. 

«Великої 
Четвірки» 

Сер. 
значення 

1.Загальні доходи на глобальному 

ринку, млрд дол. 

31,3 31,51 23,03 24,42 111,26 

 

27,82 

За регіонами 

1.1.Північна і Південна Америка 15,5 12,23 7,45 9,82 45 11,25 

1.2.Європа, Близький Схід та Африка 10,9 13,91 11,51 10,46 46,78 11,70 

1.3.Азія і Тихоазіатський регіон 4,9 5,41 4,07 4,14 18,52 4,63 

2.Доходи від консалтингу, млрд дол. 9,7 8,7 7,86 4,96 31,55 7,89 

3.Частка ринку компанії на 

глобальному ринку, % 

28,1 29,2 20,7 21,9 Х 25 

За регіонами 

3.1.Північна і Південна Америка 34,4 27,2 16,6 21,8 х 25 

3.2.Європа, Близький Схід та Африка 23,3 29,7 24,6 22,4 х 25 

3.3.Азія і Тихоазіатський регіон 26,5 29,2 22,0 22,4 х 25 

4.Темпи приросту доходів компаній 

у цілому по глобальному ринку, % 

+8,6 

 

+7,8 +1,4 +7,6 +25,4 

 

+6,35 

 

За регіонами 

4.1.Північна і Південна Америка +7,9 +16,9 +5,7 +10,1 +40,6 +10,15 

4.2.Європа, Близький Схід та Африка +6,4 +4,7 +1,8 +6,5 +19,4 +4,85 

4.3.Азія і Тихоазіатський регіон +16,3 +5,9 -1,3 +8,4 +29,3 +7,33 

5.Темпи приросту доходів компаній 

від консалтингу по глобальному 

ринку, % 

+13,5 +16,6 +3,8 +16,2 +50,1 

 

 

+12,52 
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трапляють великі компанії, які займають стабільні по-
зиції на ринку і давно функціонують на ринку;

3) 1/0 (важкі діти) — компанії, які потрапляють до
даного сегменту матриці мають темп приросту доходів
вище і відносну частку ринку нижче ніж у конкурентів.
До цього сегменту матриці потрапляють молоді ком-
панії, які проводять агресивну стратегію входження на
ринок;

4) 1/1 (зірки) — компанії, які за двома ключовими
показниками (темп приросту доходів і частка ринку)
займають лідируючі позиції і мають відповідні конку-
рентні переваги на ринку.

Використовуючи дані щорічних статистичних звітів
компаній складемо таблицю з вихідною інформацією,
необхідною для побудови матриці "конкурентоспро-
можність" консалтингових компаній (табл. 1).

Результати аналізу конкурентоспроможності ком-
паній "великої четвірки" на глобальному ринку наведе-
но на рисунку 1.

Проведене дослідження показало, що безперечни-
ми лідерами на глобальному консалтинговому ринку є
дві компанії "Делойт деТуш" і "Прайс Уотерхаус", які
за темпами приросту доходів і часткою ринку випе-
реджають своїх основних конкурентів. Так, наприклад,
темпи зростання доходів компанії "Прайс Уотерхаус" у
2012 р. порівняно з 2011 р. складали 7,8 %, а компанії
"Делойт де Туш" — 8,6% при середньому значенні при-
росту доходів за цей період для компаній "Великої Чет-
вірки" — 6,35%. Частка ринку компанії "Делойт де Туш"
була 28,1%, а "Прайс Уотерхаус" — 29,2% при середнь-
ому значенні по даній групі 25%. В сегмент "важкі діти"
потрапила компанія "Ернс енд Янг", для якої характерні
високі темпи приросту доходів — 7,6% і низька частка
ринку — 21,9%. Це позитивно характеризує стратегію
активного розвитку компанії, що дозволить їй в перс-
пективі наблизитися до лідерів консалтингового бізне-
су. Компанія КПМГ займає аутсайдерську позицію в
даній групі і знаходиться в секторі "собаки", де спосте-

* Побудовано автором на основі даних таблиці 1.

Рис. 1. Матриця конкурентоспроможності компаній "великої четвірки" на глобальному ринку
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Рис. 2. Матриця конкурентоспроможності компаній "Великої Четвірки"
по Американському (Північному та Південному) регіону

* Побудовано автором на основі даних таблиці 1.
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рігається відставання як по темпах приросту доходів,
такі по ринковій частці.

Аналіз конкурентоспроможності консалтингових
компаній в розрізі окремих регіонів показав наступні
результати.

Так, в Американському регіоні (Північній і Південній
Америці) безперечне лідерство належить компанії
"Прайс Уотерхаус", яка випередила основних конку-
рентів за темпами приросту доходів і часткою ринку
(рис. 2).

Компанія "Делойт де Туш" в Американському ре-
гіоні значно випереджала інші консалтингові компанії
— 34,4%, при середньому значенні — 25%, проте за тем-
пами приросту доходів значно відставала від інших кон-
курентів (лише 7,9%). Для порівняння даний показник у
компанії "Прайс Уотерхаус" знаходився на рівні 16,9%.
Така комбінація значень основних показників призвела
до потрапляння компанії до сегменту "дійних корів", що
знижує її конкурентні позиції в даному регіоні. В дано-
му регіоні компанія "Ернст енд Янг" ілюструвала високі
темпи приросту доходів і середнє значення частки рин-

ку, що позиціонувало цю компанію в сегменті "важкі
діти", і характеризувало її як таку, що стабільно розви-
вається. Аутсайдерську позицію в даному регіоні зай-
має компанія КПМГ (сегмент собаки).

Для Європейського регіону (Європа, Близький Схід
та Африка) (рис. 3) характерним є те, що до сегменту
"зірки" не потрапила жодна компанія. Характерним для
даного регіону є достатньо низькі порівняно з Амери-
канським регіоном темпи приросту доходів всіх ком-
паній.

Компанія "Прайс Уотерхаус" увійшла до сегменту
"дійні корови" з високою часткою ринку — 29,7% і дос-
татньо низькими темпами приросту доходів — 4,7%.
Лідерами по зростанню доходів у даному регіоні були
компанії "Ернст енд Янг" — 6,5% і "Делойт де Туш" —
6,4%, що призвело до їх позиціонування як "важкі діти".
Компанія КПМГ і даному регіоні залишилась у сегменті
"собаки".

В Азійському та Тихоокеанському регіоні найвищу
конкурентоспроможність проілюструвала компанія
"Делойт де Туш" (потрапила у сегмент "зірки" (рис. 4).

Рис. 3. Матриця конкурентоспроможності компаній "Великої Четвірки"
по Европейському регіону (Європа + Близький Схід + Африка)

* Побудовано автором на основі даних таблиці 1.
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Рис. 4. Матриця конкурентоспроможності компаній "великої четвірки" по Азійському та Тихоокеанському регіону

* Побудовано автором на основі даних таблиці 1.
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Характерним є те, що в цьому регіоні дана компанія про-
ілюструвала дуже високі темпи приросту доходів —
16,3% ( для порівняння в Американському регіоні да-
ний показник був на рівні — 7,9%, а в Європейському —
6,4%).

Слід зазначити, що за темпами приросту доходів
у даному регіоні компанія "Прайс Уотерхаус" значно
відстає від своїх конкурентів — всього 5,9%, для по-
рівняння компанія "Ернст енд Янг" мала темпи при-
росту доходів 8,4%. Стабільну аутсайдерську позицію
в сегменті "собаки" зайняла компанія КПМГ, проілю-
стрував навіть відїемні темпи приросту доходів —
1,3%.

Використвуючи дані таблиці 1, проведено аналіз
конкурентоспроможності компаній "великої четвірки"
на українському ринку (рис. 5). Результати матричного
аналізу показали, що безперечним лідером на консал-
тинговому ринку була компанія "Прайс Уотерхаус", яка
випередила своїх конкурентів як за темпами проросту
доходів (+25,7%), так і за обсягами доходів і часткою
ринку.

Компанія "Ернст енд Янг" зайняла друге місце за об-
сягами доходів, отрманих в Україані — 33 млн дол. при
від'ємному значенні приросту доходів (-17, 5%) і потра-
пила до сегменту "дійні корови". Слід зазначити, що зни-
ження темпів приросту доходів компаній "Великої Чет-
вірки" (за виключенням "Прайс Уотерхаус") пояснюєть-
ся негативними наслідками світової фінансової кризи.
Так, скорочення доходів компанії "Делойт де Туш" на
українському консалтинговому ринку майже на 47,1%
призвело і до зменшення її частки ринку, наслідками
чого стало потрапляння її в сегмент "собаки". Аналогі-
чну позицію в матриці зайняла компанія КПМГ, обсяги
доходів якої скоротилися на 30,9%.

ВИСНОВКИ
Отже, підсумовуючи результати проведених дослі-

джень можна зробити такі висновки. На глобальному
консалтинговому ринку найбільш конкурентоспромож-
ними були компанії "Делойт де Туш" і "Прайс Уотерха-
ус". Лідерство в Американському регіоні (Північна та
Південна Америка) належить компанії "Прайс Уотер-
хаус". По Європейському регіону (Європа, Близький
Схід і Африка) однозначних лідерів немає: за часткою
ринку лідирує компанія "Прайс Уотерхаус", а за темпа-
ми зростання обсягів доходів випереджають компанії
"Делойт де Туш" і "Ернст енд Янг". В Азійському регі-
оні найсильніші конкурентні позиції займає компанія

"Делойт де Туш". На українському консалтинговому
ринку найвища конкурентоспроможність була проілю-
стрована компанією "Прайс Уотерхаус".
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Рис. 5. Матриця конкурентоспроможності компаній "Великої Четвірки" на українському консалтинговому ринку

* Побудовано автором на основі даних таблиці 1.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Управління діяльністю підприємства являє собою

безперервний пошук стратегічних можливостей, які за-
безпечують тривалу дію конкурентних переваг підприє-
мства, пошук можливостей виживання у складних умо-
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ
ЗАСАД В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМИ
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THE EXPEDIENCY OF USING ANTI-CRISIS PRINCIPLES IN MANAGEMENT OF STRATEGIC
OPPORTUNITIES OF ENTERPRISE IN CURRENT CONDITIONS

Управління стратегічними можливостями підприємства спрямоване на вирішення багатьох проблем,
пов'язаних з реалізацією цілей діяльності підприємств, що відбувається в умовах значного впливу не-
контрольованих зовнішніх факторів. Важливим аспектом за таких обставин виступає здійснення регу-
лярного управління стратегічними можливостями, постійного моніторингу зовнішнього середовища,
здійснення на основі його результатів розробки планування і реалізації стратегії з метою підвищення
ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Ефективній реалізації зазначеного суттєво заважають кризові явища, циклічний розвиток яких вка-
зує на наявність криз глобального характеру в сучасній економіці та поглиблення стагнаційних процесів
в економіці України. Це призводить до зростання частки збиткових підприємств, погіршення їх фінансо-
вих результатів.

Вирішити зазначену проблему покликано запровадження антикризового управління стратегічними
можливостями підприємства, яке повинно бузуватись на відповідній концептуальній моделі та включа-
ти такі підсистеми як управління виробничими можливостями, інноваційними можливостями, марке-
тинговими можливостями, фінансовими можливостями, організаційними можливостями та антикризо-
ве управління можливостями персоналу.

Реалізація оперативних, тактичних і стратегічних змін антикризового характеру на підприємстві по-
винна відбуватись після ухвалення стадій процесу стратегічного управління змінами на антикризових
засадах під час реалізації управління стратегічними можливостями підприємства.

Management of enterprise's strategic opportunities aims at solving many problems associated with
implementation of objectives of enterprises' activity that occurs in conditions of considerable influence of
uncontrolled external factors. An important aspect in these circumstances is the implementation of regular
management of strategic opportunities, constant monitoring of external environment, implementing, based on
its results, development of planning and realization of strategy in order to improve enterprise's efficiency and
competitiveness.

Effective implementation of the mentioned are significantly interfered by crisis phenomena, cyclic
development of which indicates the presence of crises of global nature in the modern economy and deepening of
stagnation processes in Ukraine's economy. It leads to growth of the share of unprofitable enterprises, worsening
of their financial results.

Implementation of anti-crisis management of enterprise's strategic opportunities will help solving specified
problem, it should be based on relevant conceptual model and include such subsystems as management of
production opportunities, innovation opportunities, marketing opportunities, financial opportunities,
organizational opportunities and anti-crisis management of opportunities of staff.

Implementation of operational, tactical and strategic changes of anti-crisis nature at the enterprise must
take place after the approval of stages of process of strategic management of changes on anti-crisis basis during
the implementation of management of enterprise's strategic opportunities.

Ключові слова: антикризове управління, концепція, циклічність, криза, управління змінами.
Key words: anti-crisis management, concept, cyclicity, crisis, management of changes.

вах зовнішнього середовища завдяки оптимальному ви-
користанню внутрішніх ресурсів та компетенції. Проте
суттєвий вплив на зазначені процеси мають кризові яви-
ща та ситуації.

Як свідчать результати досліджень McGeehan P. та
Sonnenfeld J., які вивчали діяльність корпорацій у краї-
нах з розвинутою ринковою економікою [22; 23], бага-
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то з них знаходяться в кризовому стані і головна при-
чина цього — відсутність стратегічної логіки в діяль-
ності, що відповідала б динаміці ринків. У роботі Davis R.
[20] встановлено, що середня тривалість діяльності ком-
панії в розвинутих країнах — усього 35—40 років, і з
посиленням та глобалізацією конкуренції їх життєвий
цикл надалі скорочується. Практика функціонування
найуспішніших корпорацій світу, серед яких японські
JVC, Matsushita, NEC, Nissan, Mazda й американські
American Express, IBM, DEC, Westinghouse, GM, Kodak,
Ford, Barclays, Citibank показує, що й вони зазнають
невдачі, однією з основних причин яких є неефективні
стратегії компаній. Причиною цього нині є той факт, що
частішають локальні та глобальні кризи, які розгорта-
ються як на рівні окремо взятої країни чи регіону, так і
на рівні світової економіки загалом.

Кризові ситуації суттєво впливають на гнучкість
управління, значно знижуючи її, створюючи передумо-
ви для виникнення стратегічної пасивності, тобто ситу-
ації, за якої стратегія підприємства все менше відпові-
дає його стратегічній позиції, знижуючи ефективність
його функціонування.

Важливим моментом, який вимагає врахування —
посилення невизначеності як внутрішнього, так і зовні-
шнього середовища функціонування підприємств у про-
цесі їх еволюції, що є однією з причин виникнення кри-
зових станів як в економіці окремо узятих підприємств,
так і національних економік у цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Характер управління стратегічними можливостями

в умовах несподіванок за Ансоффом [1] буде усклад-
нюватись, коли зміни в середовищах здійснюються дуже
швидко, а отже, проблеми з'являються раптово; вини-
кають нові завдання, що не відповідають нагромадже-
ному досвіду фірми; невміння та неготовність керівників
та персоналу своєчасно прийняти відповідні заходи при-
зводять до різноманітних втрат (часу, грошей, іміджу);
контрзаходи мають впроваджуватися швидко, але зви-
чайний порядок розробки та виконання рішень не дає
змоги це зробити.

За окреслених обставин, швидкість реагування на
проблеми, що виникають, забезпечується постійним ви-
користанням економічної діагностики підприємства за
умов моніторингу факторів внутрішнього та зовніш-

нього середовища. Про це йдеться в дослідженнях Л. Кос-
тирко, О. Мельник, Н. Салагакової [7; 11; 13].

Аналіз багатьох праць вітчизняних і зарубіжних вче-
них сучасності, які досліджували особливості управлі-
ння в умовах кризи [2; 4—8; 12; 14; 17; 18; 21], дозволяє
зробити висновок, що нині не існує універсальних
інструментів, що дозволяють у повній мірі запобігти ви-
никненню кризових явищ і процесів або розробляти аб-
солютно ефективні стратегії в умовах розгортання кри-
зовому стану. Проте в роботах таких вчених, як Л. Ліго-
ненко і І. Кривов'язюк пропонується як засіб виходу із
даного положення використання агресивного антикри-
зового управління [9; 10].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування доцільності

використання антикризових засад в управлінні стра-
тегічними можливостями підприємства в сучасних умо-
вах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Нині кризи різних видів постійно супроводжують

діяльність сучасного підприємства. Деколи вони мають
локальний характер, незначною мірою впливаючи на
фінансові результати, але все частіше спричиняють
збитковість або значні фінансові втрати, спонукають
скорочувати персонал, вимагають негайних змін у діяль-
ності підприємства.

Динаміка розвитку світового господарства носить
циклічий характер (за даними [19] тривалість циклу в
світовій економіці нині складає 8—9 років, пік припадає
в останні 45 років на 1972, 1981, 1989, 1998, 2007 роки,
найбільше падіння на 1977, 1985, 1994, 2002, 2011 роки,
водночас для кожного циклу характерні короткі підцик-
ли тривалістю 1—2,5 роки із характерною динамікою
швидкого падіння після піку впродовж року, далі не-
значного зростання впродовж року, тривалого 3-х
річного падіння, потім 2—3 річного зростання, річного
спаду та 1—1,5 річного зростання до піку), яка дозво-
ляє досить точно спрогнозувати майбутні перспективи
(найближча коротка криза припадає на осінь 2014 року,
подальший пік припадає на 2015, 2024, 2032 роки, а най-
більше падіння на 2020, 2028 роки).
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Рис. 1. Динаміка основних макроекономічних показників України

Джерело: [3].
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Водночас, розвиток економіки має не лінійну, а у
більшій мірі спіральну наростаючу форму, аналогічну до
еволюційного розвитку суспільства, а відтак, й усі кри-
зові явища та процеси слід розглядати як наростаючі [9,
с. 45].

В економіці України також кризовий стан, еконо-
міка нині перебуває у стадії стагнації виробництва, про
що свідчить динаміка її основних макроекономічних по-
казників (рис. 1).

Окрім виявлених в ході дослідження тенденцій роз-
витку світової та вітчизняної економіки необхідно бра-
ти до уваги й тенденції збитковості вітчизняного бізне-
су, у тому числі у сфері машинобудування, частка
підприємств якої становить понад 20 % та яка є однією
із найбільш інноваційно активних в українській еко-
номіці.

Аналіз фінансових результатів підприємств до опо-
даткування за видами промислової діяльності за 2009—
2013 рр. дозволяє констатувати, що в цілому по промис-
ловості наявна крайня нестабільність фінансових ре-
зультатів; незважаючи на значне покращення станови-
ща у промисловості, відсоток збиткових промислових
підприємств спочатку зменшився, а потім продовжував
зростати, що свідчить про наростання кризових явищ в
економіці; підприємства машинобудування у досліджу-
ваному періоді не отримали негативного фінансового
результату від звичайної діяльності (табл. 1).

Враховуючи дану обставину, використання антикри-
зових засад в управлінні стратегічними можливостями
підприємств у сучасних умовах є життєво необхідним
процесом.

Про це йдеться в статті Е. Турової "Антикризове
управління: потреба та необхідність" [16, с. 236—239],
де авторкою обгрунтовано його застосування за різних
умов зовнішнього середовища, типів управління та рівня
загрози кризового стану як з превентивних позицій, так
і з позицій подолання вже існуючої загрози для підприє-
мства.

І. Бланком [2, с. 585—602] антикризове управління
характеризується як постійно діючий процес виявлен-
ня ознак кризових явищ та реалізацію генерального
плану недопущення поширення кризових явищ та стаг-
нації розвитку підприємства, який здійснюється протя-
гом усього періоду його функціонування. У перебігу
антикризового управління може передбачатись розроб-
ка і реалізація окремих політик (або тактик) для вирі-
шення окремих завдань протидії кризі на окремих ета-
пах роботи.

Проте ще більшою проблемою виступає той факт,
що антикризове управління найчастіше використовуєть-
ся вже в умовах перебування підприємства у кризовому
стані, а отже й спрямоване на розробку тактичних і стра-
тегічних заходів щодо виходу із зазначеного стану. Це
зайвий раз підтверджує вислів Г. Тарасюка: "Управляти

— це приймати правильні рішення та якісно втілювати
їх в життя. Часто тільки коли криза посилюється — за-
звичай серйозно погіршується якість роботи, тоді кері-
вники рішуче беруться за перебудову. Проте буває вже
надто пізно рятувати фірму" [15, с. 288].

Водночас, І. Кривов'язюк стверджує, що "Антикри-
зове управління — постійно діючий процес виявлення
ознак кризових явищ шляхом комплексної чи частко-
вої діагностики стану підприємства з метою розробки
заходів щодо максимального використання отриманих
у результаті діагностування його сильних сторін і мож-
ливостей для підвищення конкурентоспроможності,
забезпечення подальшого функціонування та розвитку
за умов використання агресивної поведінки по відно-
шенню до конкурентів" [9, с. 237]. Тобто передбачити
або запобігти виникненню кризових явищ можливо
лише за використання діагностичних процедур.

Підтримує зазначену думку Е. Турова [16, с. 236]:
"Вирішення завдання антикризового управління з запо-
бігання кризи передбачає всебічний, системний і стра-
тегічний підхід до аналізу та вирішенню виникаючих
проблем і має спільні для багатьох підприємств риси.
Такий підхід можна назвати антикризовим управлінням
в широкому сенсі, яке представляє собою збереження і
зміцнення конкурентного становища підприємства, а
також управління в умовах невизначеності, ризику. У
цьому випадку антикризове управління застосовується
на будь-якому підприємстві незалежно від його еконо-
мічного становища (використовується і на найуспішні-
ших підприємствах) і від його стадії життєвого циклу
(використовується на всіх стадіях життєвого циклу)".
Це підкреслює можливість і доцільність використання
антикризових засад в управлінні стратегічними можли-
востями підприємства.

Антикризове управління повинне забезпечувати
адекватну реакцію на кризові явища: тип та глибина кри-
зового явища вимагає більшої або меншої "сили" реакції,
що знаходить вираз у різних обсягах витрат, передусім
грошових, часових та людських ресурсів, тобто напря-
му пов'язано зі змінами у подальшій діяльності підприє-
мства.

Отже, антикризове управління в контексті управлі-
ння стратегічними можливостями підприємства являє
собою процес виявлення та ідентифікації ознак кризо-
вих явищ з метою запобігання їх негативному впливу на
можливості досягнення підприємством стратегічних
цілей та завдань.

Важливим моментом за таких обставин є вибір
адекватної існуючим обставинам моделі антикризово-
го управління.

Н. Картохина [5, с. 195] виділяє наступні, діючі на
сучасному етапі, концептуальні моделі антикризового
управління: концепцію проактивного управління, кон-
цепцію активного управління та концепцію посткри-

Таблиця 1. Фінансові результати промислових підприємств України впродовж 2009—2013 рр.

Джерело: згруповано автором на основі даних [3].

Показники 

Роки 

2009 2010 2011 2012 

2013, 

січень-
червень 

Фінансовий результат від звичайної діяльності  
до оподаткування загалом по промисловості,  
млн грн. 

–4760,7 31579,6 58892,4 21353,4 
8632,4

  

Частка збиткових промислових підприємств, 
відсотків до загальної кількості 

40,3 40,8 37,4 37,6 45,1 

Обсяг збитків у промисловості, млн грн. 48458,1 37689,9 48114,4 65150,7 32005,9 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до 
оподаткування для підприємств 
машинобудування, млн грн. 

1974,8 7172,8 15081,2 13322,8 2964,0 

Частка збиткових підприємств машинобудування, 
відсотків до загальної кількості 

39,3 37,6 32,3 33,0 38,9 

Обсяг збитків у машинобудівній промисловості, 
млн грн. 

6384,9 3637,3 3218,7 3193,0 1638,8 
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зового управління. Вона також стверджує, що "Сучасні
реалії є такими, що відсутність у стратегії розвитку
підприємства системи антикризового управління може
призвести до наслідків аж до загрози його ліквідації.
У жорстких умовах конкуренції і дефіциту ресурсів,
яка посилюється політичною і економічною нестабіль-
ністю будь-який захід, що проводиться підприємством
спрямований на розвиток його діяльності, може вва-
жатися антикризовим". Використання управління
стратегічними можливостями на антикризисних заса-
дах дозволяє застосовувати існуючі моделі залежно від
ступеня впливу факторів внутрішнього та зовнішньо-
го середовища.

Найбільш повно концептуальна модель процесу ан-
тикризового управління підприємством представлена в
монографії Л. Лігоненко [10, с. 83]. На думку автора,
антикризове управління підприємством має здійснюва-
тись поетапно та передбачати послідовність наступних
дій: 1 етап — діагностика кризових явищ і загрози бан-
крутства підприємств; 2 етап — визначення мети і зав-
дань антикризового управління; 3 етап — визначення
суб'єкта антикризової діяльност; 4 етап — оцінка часо-
вих обмежень процесу антикризового управління;
5 етап — оцінка ресурсного потенціалу антикризового
управління; 6 етап — розробка антикризової програми
підприємства, яка являє детальний план заходів, що
мають бути вжиті, послідовність, ресурси і відпові-
дальність за їх виконання. Її зміст обумовлюється ре-
зультатами проведеної діагностики, метою антикризо-

вого управління, його часовими і ресурсними обмежен-
нями; 7 етап — впровадження антикризової програми і
контроль за її виконанням; 8 етап — розробка і реалі-
зація профілактичних заходів щодо запобігання по-
вторенню кризи. Зазначений підхід дозволяє не лише
активно протидіяти виникаючим кризовим явищам, але
й має превентивний характер.

Загалом концепцію антикризового управління
підприємствами можна представити схематично на рис.
2.

Особливість сфери антикризового управління про-
являється в цілепокладанні, використанні наявних мож-
ливостей, зростанні оперативності, змінах в системі сти-
мулювання.

Антикризове управління — це система подолання та
запобігання виникненню кризових явищ, яка складаєть-
ся з ряду підсистем, зокрема:

— антикризове управління виробничими можливо-
стями;

— антикризове управління інноваційними можливо-
стями;

— антикризове управління маркетинговими можли-
востями;

— антикризове управління фінансовими можливо-
стями;

— антикризове управління організаційними можли-
востями;

— антикризове управління можливостями персона-
лу.
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Рис. 2. Концепція антикризового управління підприємствами

Джерело: уточнено автором на основі [9].
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Також слід вважати на управління кризовим станом
підприємства в цілому, тобто постійно діагностувати
управління діяльністю підприємства з метою підвищен-
ня ефективності його здійснення в процесі виникаючих
змін всередині та ззовні суб'єкта господарювання.

Управління змінами та антикризове управління тісно
переплітаються між собою. І в першу чергу, це пояс-
нюється використанням однорідних інструментів до-
слідження стану підприємства, зокрема діагностично-
го та стратегічного аналізу.

Реалізація оперативних, тактичних і стратегічних
змін антикризового характеру на підприємстві повинна
відбуватись після ухвалення стадій процесу стратегіч-
ного управління змінами на антикризових засадах під
час реалізації управління стратегічними можливостями
підприємства (табл. 2).

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Таким чином, управління стратегічними можливос-

тями підприємства спрямоване на вирішення багатьох
проблем, у тому числі протидії кризовим явищам і про-
цесам.

Для ефективної реалізації стратегічних завдань і
цілей необхідно запровадити антикризове управління
стратегічними можливостями підприємства, яке повин-
не бузуватись на відповідній концептуальній моделі.

Реалізація стратегічних змін антикризового харак-
теру на підприємстві повинна відбуватись після ухвален-
ня стадій процесу стратегічного управління змінами на
антикризових засадах під час реалізації управління
стратегічними можливостями підприємства.

Серед пропонованих стадій та етапів процесу управ-
ління стратегічними змінами слід виділити підготовчу
стадію, діагностики стану підприємства з метою вияв-
лення стратегічних можливостей підприємства, стадію
впровадження та стадію оцінки та закріплення резуль-
татів. Під час реалізації управління слід чітко дотриму-
ватись послідовності процесу та повному виконанню
етапів кожної стадії.

У сукупності це дозволяє розробити стратегічний
план заходів, узгодивши його зі змінами оперативного
та тактичного плану в умовах наближення чи дії кризо-
вих явищ і процесів.

Перспективи подальших розвідок у вирішенні зав-
дань управління стратегічними можливостями підприє-
мства на антикризових засадах повинні базуватись на
обгрунтуванні вибору методів наукового дослідження
існуючого стану підприємства, проведення стратегічно-
го аналізу та діагностування кризового стану, а також
оцінці ефективності стратегічного управління діяльні-
стю підприємства.
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Таблиця 2 . Стадії та етапи процесу управління стратегічними змінами на антикризових засадах

Розроблено автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наріжним каменем розвитку вітчизняної економі-

ки в умовах загальної тінізації економіки є актуальна
проблема запобігання корупції. Так, в Україні коруп-
ція міцно закріпилася не лише у сфері економіки, по-
літики, правоохоронній діяльності, а й негативно позна-
чається на соціальній сфері, громадській свідомості,
підриває міжнародний імідж держави, а відтак пере-
шкоджає утвердженню демократичних основ суспіль-
ства, сприяє розвитку злочинності, нищить духовні та
моральні цінності суспільства.

Слід зауважити, що кінець ХХ — початок ХХІ сто-
річчя породив виникнення сумнівів щодо придатності
економічних теорій для пояснення реального економі-
чного розвитку різних краіїн та обгрунтував не-
обхідність широкого застосування та вдосконалення
базових положень економічної теорії, зокрема теоре-
тичних підходів до вивчення корупції. Хоча більшість
вітчизняних та іноземних дослідників і сходяться на
тому, що корупція за своїм суспільним та економічним
змістом шкодить економічному та демократичному роз-
витку будь-якої країни, проте у більшості випадків вона
розглядається поза системою інститутів суспільства як
якесь "зовнішнє моральне зло". При цьому уявлення про
її природу, функції та витрати для суспільства залиша-
ються досить обмеженими. Відтак у науковому аспекті
в системі детінізації національної економікиважливо
визначити вплив основних інституційних факторів на
процес формування антикорупційної політики.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розробку методології науково-
го пізнання феномену корупційної поведінки внесли
такі зарубіжні та вітчизняні автори, як К. Мерфі,
А. Шлейфер, Р. Вишні, М. Левін, С. Роз-Акерман,
В. Засанським, М. Мельником, З. Варналієм, І. Ма-
зур, В. Мандибурою, Г. Мішиним, Є. Невмержиць-
ким, В. Юрчишиним, М. Флейчука багато інших. Дос-
лідженню теоретичних засад формування інститу-
ційного середовища присвячені роботи В. Базилеви-
ча, Т. Гайдай, Н. Гражевської, А. Ткач. Результати
цих досліджень висвітлюють вкрай важливі аспекти
впливу інституційного середовища виникнення ко-
рупції на безпечний суспільний розвиток. Водночас
можна констатувати недостатню розробленість про-
блем розвитку та трансформації окремих інституц-
ійних детермінант у формуванні антикорупційної
політики. Необхідність поглибленого дослідження
окресленої проблематики актуалізується відсутні-
стю відповідного комплексного теоретико-методо-
логічного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення основних підходів до

визначення структури інституційного середовища та
виокремлення основних напрямів впливу інституційно-
го середовища на формування антикорупційної по-
літики.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення низки вітчизняних та закордонних дже-

рел дає підстави дійти висновку, що різні школи дослід-
ників виділяють неокласичний та економіко-соціологі-
чний напрям вивчення корупції. Однак якщо розгляда-
ти методологічне ядро економічного аналізу, то в
найбільш концентрованому вигляді його виражає саме
неокласичний підхід, згідно з яким корупційні відноси-
ни розглядаються як вибір раціональних агентів. Еко-
номічні дослідження корупції авторами Г. Беккер,
Р. Вишні, Ф. Луї, С. Роуз-Аккерман, В. Танці, А. Шляй-
фе вбудовують це явище в загальний логічний ряд нео-
ліберальної методології, згідно з яким суб'єкти нама-
гаються знайти оптимальний спосіб реалізації своїх
інтересів в умовах обмеженості ресурсів. Отже, врахо-
вуючи всі методологічні відмінності існуючих у літера-
турі підходів, слід відзначити, що економічні теорії, вив-
чаючи корупцію, слідують передумові про раціональну
поведінку її учасників. Втім, економічне моделювання
корупції досить різноманітне. Одні автори розробляють
тему корупції в рамках стандартної неоліберальної
теорії (досконала конкуренція, раціональність індивідів
та невтручання держави), інші допускають недоско-
налість ринків і обмежену раціональність поведінки.
Проте в будь-якому випадку рішення про корупційну
поведінку спирається на калькуляцію витрат та вигод,
як і будь-яке інше економічне рішення. Проте при цьо-
му фактично ігнорується соціальна складова економіч-

них суб'єктів, що розуміється як
включення індивідів в соціальне
середовище. Так, згідно з еконо-
міко-соціологічним підходом,
при розгляді корупції відходять
від моделі раціонального розпо-
ділення обмежених ресурсів, а
здійснюють врахування соціаль-
них норм стимулювання ко-
рупції. Етнокультурна специфі-
ка, конфесійні особливості,
сімейний уклад, мережеві кон-
такти, корпоративна культура,
професійна етика, ідеологія,
звичаї та інші "соціальні оболон-
ки" індивіда виступають обме-
жувачами його поведінки, істот-
но трансформуючи його сприй-
няття корупції.

Таким чином, у цій роботі ми
дотримуємося неоінституціонального підходу до виз-
начення корупції, відповідно до якого під корупцією
розуміється різновид опортуністичної поведінки чинов-
ників, що виникає внаслідок високого рівня асиметрії
інформації між громадянами (принципалами) і чинов-
никами (агентами). Так, громадяни мають обмежені
можливості контролювати діяльність чиновників. Ос-
танні, в свою чергу, мають більш повну інформацію, а
також зацікавлені в посиленні асиметрії інформації між
ними і принципалами. Даний підхід дозволяє включити
до аналізу фактор інституційного середовища, що обу-
мовлює структуру трансакційних витрат принципала і
агента, а відтак ідентифікувати механізми стримування
корупції, яка (з точки зору її неоднорідності) буде дос-
ліджуватися в контексті співвідношення політичного і
приватного ринків інститутів, осяжний корупційні
трансакції.

Дослідження інституційної економічної теорії да-
ють підстави здійснити висновок, що її основополож-
никами є Т. Веблен (соціально-психологічний інсти-
туціоналізм), Дж. Р. Коммонс (соціально-правовий
інституціоналізм), У. Мітчелл (кон'юнктурно-стати-
стичний інституціоналізм). До неоінституціоналістів,
які вдосконалили та осучаснили базові постулати
інституціоналізму і чиї праці надзвичайно актуальні
для пояснення сучасних тенденції у світовій еко-
номіці, належать Д. Норт, Дж. М. Бюкенен, Р. Коуз
[1].

Сучасні економічні ін-
ститути, розглядаючи різ-
номанітні підходи до трак-
тування поняття інститутів,
відштовхуються від резуль-
татів багаторічної еволюції
людського суспільства.
Перші прояви інститутів —
лихварство згадувалося ще
в стародавніх літописах,
проте перші ощадні банки
(у формі офіційних еконо-
мічних інститутів) виникли
лише у ХVІІІ сторіччі. Тор-
гівля в різних її формах
існувала практично з почат-
ку зародження первіснооб-
щинного ладу, але перша
товарна біржа виникла
тільки у ХVI сторіччі. По-
няття інститут — це не про-
сто організаційна структу-
ра, "... це нормативні моделі,
які визначають, що саме в
даному суспільстві вва-
жається обов'язковим, за-

Таблиця 1. Класифікація та характеристика інститутів

Складено за [3, с. 20].

Критерій Вид інститутів Характеристика 

Залежно від 

ступеня 
формалізаціі 

Формальні Включають політичні, економічні правила й контракти та 
поділяються на такі класи: посадові, розмежувальні, цільові, 
повноважні й агрегаційні 

Неформальні Офіційні правила, видозмінені внаслідок неефективності 
офіційних інститутів чи зв’язків між ними або як об’єктивна 
протидія та реакція на недосконалість взаємодіїміж 

законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади 

Залежно від ролі 
в економічній 

системі 

Базові Основні (наприклад, інститут власності, підприємництва, 
конкуренції тощо) 

Комплементарні Допоміжні, що формуються навколо базових 
Залежно від рівня 
рефлексії 
суб’єкта з 
приводу його 
діяльності 

Природні Виникають як автоматична реакція на ті чи інші зміни в 
економічному середовищі 

Штучні Результат цілеспрямованої людської діяльності, що 
проводиться відповідно до ідеальноі моделі. Суб’єкт оцінює 
не тільки саму цілеспрямовану дію, але й її системні 
характеристики та подальші наслідки 

Таблиця 2. Фактори корупції

Складено за [2, c. 49].

Група передумов Фактори 

Ін
ст

ит
уц
ій
ні

 

Фундаментальні Неефективність економічних інститутів та економічноі політики; недосконалість 
системи прийняття політичних рішень, нерозвиненість конкуренціі, надмірне 
державне втручання в економіку, монополізація окремих секторів економіки, 

контроль держави над ресурсною базою, низький рівень розвитку громадянського 
суспільства, неефективність судовоі системи 

Правові Недосконалість або відсутність прозороі нормативно-законодавчоі бази, часта зміна 
економічного законодавства, невиконання норми міжнародного права, неадекватні 
заходи покарання за корупційну діяльність, можливість впливу на силові рішення, 
наявність норм, що дозволяють суб’єктивне трактування нормативних актів 

Організаційно- 

економічні 
Слабкість системи контролю за розподілом державних (особливо природних) 

ресурсів, труднощі управління територією, громіздкий та неефективний 

бюрократичнии апарат, відносно низька заробітна плата у службовців, 
дискримінація в доступі до інфраструктури, жорсткий торговельний протекціонізм 

(тарифні і нетарифні бар’єри), інші форми дискримінації 
Інформаційні Непрозорість державного механізму, інформаційна асиметрія, відсутність реальноі 

свободи слова та преси, наявність офшорних зон, недостатність досліджень у сфері 
передумов та наслідків корупціі 

Соціальні «Кланові» структури, традиціі непотизму, експлуатація «дружніх зв’язків», 
традиція «вручення» подарунків-хабарів, низький рівень освіти 

Культурно-історичні Система норм бюрократичноі поведінки, що склалася історично; масова культура, 
що формує лояльне ставлення до корупціі; особливості історичного розвитку; 
моральна деградація; пригнічення одними націями інших на певному історичному 
етапі розвитку взаємовідносин 
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даним або очікуваним способом дії
соціальних взаємовідносин" [2]. За
визначенням Д. Норта інституції —
"це "правила гри" у суспільстві або,
точніше, окреслені людьми обме-
ження, які спрямовують людську
взаємодію у певне русло і, як на-
слідок, структурують стимули у
процесі людського обміну — пол-
ітичного соціального чи економіч-
ного" [1]. Погодимося з Д. Нортом,
що довготривале існування у сусп-
ільствах неефективних інститутів
пов'язане із розбіжностями між
інститутами та організаціями, а та-
кож з неефективністю їх взаємодії
(зв'язків).

Розглядаючи поняття інсти-
тутів, необхідно враховувати кла-
сифікаційні критерії інституційної
побудови, у тому числі залежно від
рівня формалізації (формальні та
неформальні), запропоновані А.
Ткачем (табл. 1).

М. Флейчук у монографії "Ле-
галізація економіки та протидія ко-
рупціі у системі економічноії безпе-
ки: теоретичні основи та стратегічні
пріоритети в умовах глобалізації"
аналізуючи становлення інституці-
йного базису економіки, зазначає,
що "Нераціональність способів і на-
прямів формування інституційного
базису перехідних економік, у яких
соціально-економічні наслідки не-
системної не завжди науково обгрунтованої, непрозо-
рої і економічно несправедливоії приватизаціії посилю-
ються негативними зовнішніми викликами процесів гло-
балізації, є визначальною передумовою збільшення об-
сягів і масштабів поширення тінізації економіки та по-
ширення корупційної практики як стратегічно критич-
них загроз економічній безпеці держави" [4]. Так, ав-
торка до зовнішніх негативних впливів становлення
інституційного базису економіки відносить недостатньо
ефективну "трансплантацію" імпортованих інституцій,
які успішно функціонують у розвинених країнах, проте
через специфіку побудови політичної та соціально-еко-
номічної системи у пострадянських країнах, де і до цьо-
го часу поєднуються жорстка офіційна або неформаль-
на монополізація окремих ринків і несумлінна конку-
ренція, тісна взаємодія між суб'єктами бізнесу та пред-
ставниками органів державної влади, проникнення
представників кримінального сектору у законодавчу та
виконавчу гілки влади, характеризуються низькою
ефективністю та протидією населення щодо нав'язува-
них ззовні інститутів. Часто саме розвинені країни всту-
пають у конкурентну боротьбу за можливість "транс-
плантації" власного національного інституційного ба-
зису у перехідних економічних системах та країнах, що
розвиваються, з метою полегшення процесу освоєння
нових ринків збуту та спрощення доступу до стратегіч-
них видів ресурсів.

Аналізуючи передумови корупції, слід відзначити,
що існує велика кількість підходів до їх класифікації та
групування. Використовуючи методичний підхід, запро-
понований В. Полтеровичем, чинники та фактори ко-
рупції можна поділити на шість масштабних груп (табл.
2). На нашу думку, найістотнішими і такими, яким по-
трібно запобігати та протидіяти, є фундаментальні чин-
ники. До них відносяться: неефективність економічних
інститутів та економічної політики; недосконалість си-
стеми прийняття політичних рішень; нерозвиненість
конкуренції, надмірне державне втручання в економі-
ку; монополізація окремих секторів економіки, конт-

роль держави над ресурсами, низький рівень розвитку
громадянського суспільства, неефективність судової си-
стеми. Підкреслимо, що намагання влади побороти ко-
рупцію лише за допомогою посилення покарання за цей
вид злочинної діяльності не матиме ефекту, якщо не
розпочати з інституційних, глибинних перетворень еко-
номічних відносин загалом.

Крім наведеного вище, можна використати узагаль-
нений підхід до класифікації передумов корупції, який
дає можливість оперативного відстеження чинників,
факторів корупції та мінімізації їх негативних наслідків.
Зокрема йдеться про підхід, що передбачає поділ пере-
думов корупції на економічні, інституційні та соціаль-
но-культурні.

До економічних передумов насамперед можна
віднести низький рівень заробітної плати державних
службовців, а також їх владні повноваження, можли-
вості впливати на діяльність суб'єктів господарюван-
ня та фізичних осіб. Рівень корупції високий у тих дер-
жавах, де в розпорядженні чиновників є широкі по-
вноваження щодо розподілу певних дефіцитних (або
монопольних) послуг чи ресурсів. Особливо це помітно
в країнах, що розвиваються і в трансформаційних еко-
номіках, але певні прояви цього явища існують і в роз-
винених країнах. Наприклад, в Україні спостерігаєть-
ся багато проявів корупції при реалізації програми
пільгового надання житла, діяльності фінансово-кре-
дитних установ, спостерігалися також окремі прояви
політичної корупції.

Інституційними передумовами корупції вважають-
ся високий рівень непрозорості та "закритості" у діяль-
ності державних органів влади, громіздка система
звітності, відсутність прозорості в сфері законотвор-
чості, недостатньо ефективна кадрова політика держа-
ви і можливість кар'єрного просування незалежно від
ефективності результатів діяльності чиновника. Соці-
ально-культурними передумовами корупції є демора-
лізація суспільства, недостатня інформованість і взає-
модія громадян, громадська пасивність щодо неефек-

Таблиця 3. Вплив формальних інституційних чинників
на економічний розвиток

Формальні фактори Вплив на економічне зростання 

Незалежність судових органів  Більш повний захист прав приватної власності і забезпечення 
умов для інтенсивного економічного зростання  

Побудова відповідальної держави, 

забезпечення ефективності 
системи державного управління 

Формуються всі необхідні умови економічного зростання  

Удосконалення законодавства і 
правової системи  

Найбільш дієве джерело довгострокового економічного 
зростання та ефективності соціально-економічної політики 

Специфікація та захист прав 
власності, в тому числі 
інфорсмент контрактних 

зобов'язань  

Позитивний вплив на довгострокове економічне зростання, 
інвестиції та ефективність фінансових ринків 

Ефективне корпоративне 
управління 

Створення ефективного механізму захисту прав власності. 
Формує систему ефективних відносин власності 

Сприятливий підприємницький 

клімат  
Ріст приватного капіталу в обробній промисловості та 
інноваційні види виробничої діяльності. 
Зниження інвестиційних, фінансових, господарських ризиків, 
вдосконалення коопераційних зв'язків 

Інституційні умови для залучення 
інвестиції  

Підвищення конкурентоспроможності виробників. 
Ефективне законодавство, менеджмент, маркетинг  

Розвиненість соціальних та 
економічних інститутів, у т.ч. 
системи освіти та науки 

Основа довгострокового науково-технічного прогресу, 
зростання культури виробництва і продуктивності праці. 
Розвиток наукових досліджень, інноваційних технологій, 

зростання освіти, професійної підготовки кадрів 
Досконала ринкова 
інфраструктура (конкурентний 

ринок)  

Сприятливі умови для інвестиційної діяльності. 
Удосконалення інституційної системи ринку 

Простота, прозорість, 
прогресивність і стабільність 
податкової системи  

Збільшення збору податків; зниження питомої ваги тіньової 
економіки.  

Оптимізація і розвиток стимулюючих функцій податків 
Розвиненість фінансових ринків, 
стабільно діючі і користуються 
загальною довірою інститути 

банківсько-кредитної системи, 

ступінь розвитку фондового ринку 

Впливає на норму заощадження, вибір технології, підвищує 
конкурентоспроможність агентів економіки; розширює сферу 
інноваційної активності підприємців, оптимізує інфляцію, 

розвиток фінансово-кредитних важелів і тарифів 
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тивності діяльності чиновників. У тих країнах, де діють
усі три групи чинників (це, насамперед країни, що роз-
виваються, та постсоціалістичні держави), корупція ха-
рактеризується найвищим рівнем. Навпаки, в країнах
західноєвропейської цивілізації ці фактори виражені
менш істотно, відтак і рівень корупції набагато по-
мірніший.

Варто зауважити, що антикорупційна політика
формується і відтворюється в конкретних умовах в
конкретному інституційному середовищі. Ставши
інтегральною частиною економічних та соціальних
інститутів, вона впливає як на сформовані інститу-
ти, так і на можливі напрями та швидкість їх зміни.
Значення інститутів проявляється насамперед у фор-
муванні попиту на права, що дозволяють групі
індивідів отримувати перерозподільні переваги, а та-
кож пропозиції таких прав. Інституційні характери-
стики визначають, з одного боку, величину корупц-
ійних виплат, бо формують попит на права і рівень
конкуренції серед можливих володарів цих прав, а з
іншого — можливості чиновника з координації ко-
рупційної трансакції (відсутність такої координації
означає "розмивання" наданих їм прав, що також
впливає на потенційний розмір та інтенсивність ко-
рупційних витрат). Характеристики наданих прав, а
також рівень їх концентрації в суспільстві залежать
від розстановки сил серед існуючих груп інтересів та
їх здатності створювати витрати або вигоди для ко-
рупціонера. При цьому його вибір обумовлений
співвідношенням адміністративних, політичних та
економічних зисків.

Як показує історичний досвід країн з низьким рівнем
корупції, процес формування антикорупційної політи-
ки передбачає зміни основоположних інститутів, що
визначають високий рівень корупції в країні. Роль інсти-
туційних чинників у забезпеченні ефективної антико-
рупційної політики багатогранна, оскільки вони впли-
вають на її довгостроковість і якість. Д. Норт інсти-
туційні фактори поділяє на формальні та неформальні.
Формальними інститутами вважаються законодавча, су-
дова і правова системи, в тому числі специфікація і за-
хист прав власності, система державного управління,
освіти і науки, ринкова інфраструктура: кредитно-
фінансові, страхові, некомерційні, ЗМІ, інвестиційні
інститути тощо (табл. 3).

До неформальних інституційних факторів належать
культура, традиції, норми поведінки економічних

суб'єктів, система базових економічних
цінностей, що визначають взаємини в
суспільстві, звичаї ділового спілкування,
ставлення до праці й бізнесу, ступінь дові-
ри і чесності в суспільстві (табл. 4). До
інституційних факторів соціально еконо-
мічного розвитку також можна віднести
інші явища, серед яких особливу зна-
чимість для нашої країни сьогодні набува-
ють: побудова відповідальної держави,
ступінь розвитку фондового ринку,
стабільність податкової системи, знижен-
ня інвестиційних, фінансових, господарсь-
ких ризиків, підвищення надійності коопе-
раційних зв'язків, низький рівень бюрок-
ратизації та корупції. До інституційних
факторів регіонального розвитку відно-
сяться: передбачуваність появи нових і
зміни діючих законів для економічних
агентів; ефективні відносини прав влас-
ності, міжбюджетні відносини і податко-
вої системи між центром і регіонами;
стабільність існуючих інститутів; якість су-
дової системи; неформальні норми, особ-
ливо ставлення до сплати податків, до ха-
барів і інших форм корупції; способи вир-
ішення адміністративних проблем.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інституціональний базис формуван-

ня антикорупційної політики, його досконалість, за-
вершеність і раціональність функціонування елементів
системи; інерційність системи в середньостроковому і
довгостроковому часовому горизонті забезпечить пе-
редумови та забезпечить вірогідність реального впли-
ву на системні зміни та детінізацію національної еко-
номіки.
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Неформальні фактори Вплив на економічне зростання 

Культура, традиції, норми поведінки 

економічних суб'єктів 
Впливають на економічний розвиток через 
світогляд, ідеологічні та релігійні установки, а 
також ставлення до праці, бізнесу, власності, 
закону, правову культуру 

Національна економічна ментальність  

Відповідальне ставлення до праці й 
бізнесу 

Формує ефективну мотивацію праці; 
підвищує соціальну відповідальність 
приватного сектору економіки, підвищує 
культуру підприємництва 

Сприятливі інституційні очікування Посилення інвестиційної активності 
Ступінь довіри і чесності в суспільстві Стабільна соціально-політична ситуація в 

суспільстві 
Цивілізовану поведінку домогосподарств Висока сила закону, зниження рівня 

злочинності 
Інститут підприємницької етики  Зміцнення господарських і коопераційних 

зв'язків 
Звичаї ділового обороту  Усунення олігархічних та інших 

паразитичних структур 
 Активізує підприємницьку діяльність 
Ринкова культура чиновників  Низькі транзакційні витрати бізнесу, високий 

рівень збирання податків 
Низький рівень корупції  Відсутні перешкоди для підприємницької 

активності 
Високий рівень внутрішнього попиту; 
зростання доходів та споживання 

Таблиця 4. Вплив неформальних інституційних чинників
на економічний розвиток
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ВСТУП
Ефективне (екологічно безпечне, економічно доці-

льне та соціально справедливе) використання земель-
них ресурсів є основною умовою життєдіяльності су-
спільства, його стабільності та гармонійного розвитку,
стрижнем формування продовольчої безпеки держави.
Проте ряд екологічних та соціально-економічних про-
блем, які загострились у період реформування земель-
них відносин на селі, призвели до зниження ефектив-
ності сільськогосподарського землевикористання. Тож
питання ефективності використання земельно-ресурс-
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ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІКО-
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DEFINITION OF CONCEPT "ECONOMIC-ECOLOGICAL MECHANISM OF EFFECTIVE
AGRICULTURAL LAND-TENURE"

Розглянуто дефініцію поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарсько-
го землевикористання". Визначено послідовність оцінки економіко-екологічної ефективності викорис-
тання сільськогосподарських земель. Запропоновано критерії оцінки економічної та екологічної ефек-
тивності використання сільськогосподарських земель. Систематизовано показники економіко-екологі-
чної ефективності сільськогосподарського землевикористання. Обгрунтовано доцільність авторського
визначення сутності та змісту поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарсь-
кого землевикористання" як сукупності важелів та регуляторів організаційного, фінансового, економіч-
ного та інформаційного впливу, що органічно інкорпоровані до системи управління ефективного вико-
ристання сільськогосподарських земель, визначеність завдань і функцій яких у збалансованому взає-
мозв'язку сприяє досягненню оптимального співвідношення між економічно доцільними та екологічно
безпечними формами і видами використання сільськогосподарських земель з метою забезпечення со-
ціально-економічні потреби населення.

Definition of concept "еconomic-ecological mechanism of effective agricultural land-tenure" is considered.
The sequence of estimation of еconomic-ecological efficiency of the use of agricultural earth is certain. The criteria
of estimation of economic and ecological efficiency of the use of agricultural earth offer. The indexes of еconomic-
ecological efficiency of agricultural land-tenure are are systematized. Expediency of authorial determination of
essence and maintenance of concept "еconomic ecological mechanism of effective agricultural land-tenure" is
reasonable, as totalities of levers and regulators of organizational, financial, economic and informative influence,
that the managements of the effective use of agricultural earth organically incorporated to the system, definiteness
of tasks and functions of that in the balanced intercommunication assists the achievement of optimal betweenness
by economically expedient and environmentally sound forms and types of the use of agricultural earth with the
aim of providing socio-economic necessities of population.

Ключові слова: механізм, землекористування, землевикористання, економічна ефективність, екологічна
ефективність, економіко-екологічний механізм.

Key words: mechanism, land-tenure, land-tenure, economic efficiency, ecological efficiency, еconomic-ecological
mechanism.

ного потенціалу на селі набуває особливої актуальності
й потребує глибоких наукових досліджень.

Завдання науки полягає в тому, щоб забезпечити
комплексне суспільно-природниче розуміння процесів
та змін, які відбуваються у навколишньому середовищі
під впливом господарської діяльності аграріїв. Це дуже
складне завдання, оскільки дві взаємопов'язані пробле-
ми — "задоволення потреб суспільства" та "можливості
біосфери" — слід розглядати та вирішувати одночасно
з розробкою оптимальних, екологічно безпечних ва-
ріантів взаємодії природи, суспільства і агропромисло-
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вого виробництва, управління процесами землевикори-
стання в сільському господарстві [6, с.179—183].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченню питань ефективного використання земель

приділяється значна увага, про що свідчать численні пу-
блікації в наукових виданнях. Великий вклад у вивчен-
ня проблеми ефективного використання та охорони
земельних ресурсів зробили такі вчені, як В.Г. В'юн,
В.В. Горлачук, Д.С. Добряк, П.Т. Саблук, А.Я. Сохнич,
М.Г. Ступень, А.М. Третяк та ін. Проте незважаючи на
широкий спектр проведених досліджень і узагальнень,
до тепер не сформовано єдиного підходу до тлумачен-
ня поняття "економіко-екологічний механізм ефектив-
ного сільськогосподарського землевикористання", не
визначено чітко критерії та не систематизовано показ-
ники економіко-екологічної ефективності використан-
ня сільськогосподарських земель. Тож перелічені питан-
ня не втратили своєї актуальності й на сьогоднішній день
потребують подальшого дослідження та узагальнення
існуючих теоретико-методологічних підходів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання статті:
— розглянути дефініцію поняття "економіко-еколо-

гічний механізм ефективного сільськогосподарського
землевикористання";

— встановити критерії оцінки економічної та еко-
логічної ефективності використання сільськогоспо-
дарських земель;

— систематизувати показники економіко-екологі-
чної ефективності сільськогосподарського землевико-
ристання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розгляд дефініції поняття "економіко-екологічний

механізм ефективного сільськогосподарського земле-
використання" варто розпочати з вивчення поняття "ме-
ханізм". Трактуючи сутність даного поняття науковці
брали до уваги сполучення об'єктних і суб'єктних фак-
торів, кожен з них адаптував зміст даного терміну до
вирішення завдань власного дослідження з метою най-

повнішого розкриття визначених проблем. Як зауважує
німецький професор Лутц Крушвіц, "... немає правиль-
ного чи неправильного визначення. Терміни можна
створити, лише враховуючи цілі досліджень" [4, с. 22].

У цілому поняття "механізм" широко використо-
вується у економічній літературі і в загальному вигляді
під ним розуміється взаємозв'язок між об'єктами, який
забезпечує перетворення якогось типу рушійних сил в
інший, або у відповідний результат. Проте, на думку
автора, під механізмом більш доцільно розуміти цілісну
систему важелів, які мають використовуватись в якості
інструментів впливу на процеси господарської діяль-
ності.

Коли ж мова йде про механізм ефективного вико-
ристання, насамперед на увазі мається економічність
(розумна і раціональна економія ресурсів) функціону-
вання суб'єкта господарювання, а також його резуль-
тативність (досягнуті результати у порівнянні з цілями,
зіставлені з використаними для досягнення цих цілей
ресурсами). На думку автора, ефективне використан-
ня — це процес досягнення найвигідніших показників,
характеристик, співвідношень.

При розгляді питань використання земель, слід на-
голосити, що на переконання вчених процес землеви-
користання слід відрізняти від традиційного змісту про-
цесу землекористування [7, с. 55], при цьому другий не-
обхідно розглядати як складову частину процесу вико-
ристання земельних ресурсів (землевикористання) [1, с.
81—82]. У зв'язку з цим землекористування необхідно
розглядати як процес задоволення інтересів суб'єкта
(суб'єктів) землекористування за допомогою вилучен-
ня із земельних ресурсів їх складових частин та похідної
від них продукції, а землевикористання — як процес
задоволення інтересів суб'єкта (суб'єктів) земельних
відносин (землевласників та землекористувачів) за до-
помогою процесу землекористування та процесу вироб-
лення нових продуктів і пов'язаний з цим набір відпові-
дних послуг [5, с. 44].

Технічні (природничі) та соціально-правові факто-
ри виробництва визначають економіко-екологічні ре-
зультати землевикористання, а тому в економіко-еко-
логічному відношенні сільськогосподарське землевико-
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Рис. 1. Послідовність оцінки ефективності використання сільськогосподрських земель
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ристання варто визначити як складну систему викорис-
тання, відтворення та поліпшення сільськогосподарсь-
ких земель, яка сформована на основі всієї сукупності
земельних та інших суспільно-виробничих відносин, що
виникають у процесі сільськогосподарського виробниц-
тва та формують комплекс земельних правовідносин, за
яких досягається оптимальне співвідношення між еко-
номічно доцільними та екологічно безпечними форма-
ми і видами використання сільськогосподарських земель
та забезпечуються соціально-економічні потреби насе-
лення [5, с. 46].

При визначенні методики оцінки ефективності
сільськогосподарськог земелевикористання варто вихо-
дити з наступних позицій.

По-перше, функція економіко-екологічного меха-
нізму ефективного використання сільськогосподарсь-
ких земель заснована на наявності зворотного зв'язку
між управляючою і керованою системами, тому функ-
ціонування даного механізму передбачає моніторинг, на
основі якого має здійснюватись систематичне та безпе-
рервне збирання, аналіз і використання інформації щодо
його функціонування для корегування основних його

структурних елементів — методів, інструментів, заходів
з метою прийняття ефективних управлінських рішень у
сфері земельних відносин.

По-друге, окрім моніторингу необхідне також пе-
ріодичне оцінювання економіко-екологічного механізму
ефективного використання сільськогосподарських зе-
мель, що передбачає визначення доречності та дотри-
мання стратегічних цілей, відстеження ефективності та
результативності, впливу та сталості у його функціону-
ванні на господарські процеси. Оцінка має забезпечу-
вати достовірну, корисну інформацію та надавати змо-
гу використовувати уроки з набутого досвіду в процесі
прийняття управлінських рішень.

По-третє, оцінка ефективності — це сукупність ана-
літичних методик вивчення і вимірювання фактичних
результатів використання сільськогосподарських зе-
мель, яка дозволяє визначити, в якій мірі діяльність дер-
жавних інститутів відповідає проголошеним національ-
ним цілям.

Отже, оцінка ефективності використання сільсько-
господарських земель, на думку автора, має здійснюва-
тися у наступній послідовності (рис. 1).
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Рис. 2. Критерії оцінки економічної ефективності використання сільськогосподарських земель
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Історично домінуючим в оцінці ефективності вико-
ристання сільськогосподарських земель був критерій
економічної ефективності, але сучасні підходи базують-
ся на більш ширшому соціальному та екологічному
підході, які акумулюють у собі складну палітру суспіль-
них взаємовідносин. Складність та суперечливість зас-
тосування критеріїв та показників оцінювання ефектив-
ності використання сільськогосподарських земель обу-
мовлюється тим, що ефективність як оціночна катего-
рія, охоплює вибір та реалізацію управлінського про-
цесу, передбачає цілеспрямованість, що зумовлює зміну
критеріїв її оцінювання у відповідності із змінами по-
ставлених цілей, існуючих стандартів та визнаних цінно-
стей, що в свою чергу, визначає її домінанти.

Виходячи із специфіки механізму ефективного ви-
користання сільськогосподарських земель, оцінка ефек-
тивності має водночас визначатись: економічною та еко-
логічною ефективністю. Тож, і критерії оцінки мають
бути визначені окремо для кожного з видів ефектив-
ності.

Зупинимось у першу чергу на розгляді критеріїв
оцінки економічної ефективності використання
сільськогосподарських земель. Економічна ефек-
тивність визначається через різні кількісні та вартісні по-
казники, що характеризують проміжні і кінцеві резуль-
тати використання земель. Проте, як свідчать резуль-
тати досліджень, зосередження уваги тільки на
кількісних та вартісних показниках призводить до не-
бажаних результатів. По-перше, через те, що витрати
легше виміряти, ніж вигоду, до того ж ефективність ча-

сто зводять до економії, тобто насправді гонитва за
ефективністю перетворюється на прагнення до скоро-
чення витрат, а не до удосконалення. По-друге, через
те, що суспільно необхідні витрати складніше визначи-
ти, ніж економічні витрати, досить часто на практиці не
враховуються зовнішні фактори впливу на ефективність
використання сільськогосподарських земель. По-третє,
економічні вигоди легше виявити, ніж суспільні, і коли
намагаються штучно підвищити ефективність, то
здійснюється заміна одних критеріїв іншими, які легше
вирахувати.

Основні критерії економічної ефективності викори-
стання сільськогосподарських земель подано на рисун-
ку 2.

Отже, приходимо до висновку, що економічна ефек-
тивність не відображає всієї специфіки відносин, які
властиві механізму ефективного використання сільсько-
господарських земель, тож існує нагальна потреба у од-
ночасному визначенні екологічної ефективності.

Далі варто зупинитись на критеріях оцінки екологі-
чної ефективності сільськогосподарського землевико-
ристання. Відповідно до міжнародного стандарту ISO
14031-2001 [2], оцінка екологічної ефективності — це
процес, який сприяє прийняттю управлінських рішень,
що стосуються екологічної ефективності, методом ви-
бору показників, збору та аналізу даних, оцінювання
інформації відповідно до критеріїв екологічної ефектив-
ності сільськогосподарського землевикористання, скла-
дання звітності та розповсюдження інформації, періо-
дичного перегляду та покращання цього процесу.

Рис. 4. Система показників оцінки ефективності використання сільськогосподарських земель
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Основними критеріями екологічної ефективності
використання сільськогосподарських земель мають ста-
ти наступні (рис. 3).

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що ефек-
тивність використання сільськогосподарських земель є
багатоаспектним поняттям, визначається різними кри-
теріями (рис. 4), оскільки покликана відобразити відно-
сини різних аспектів діяльності: продукту і ресурсів, ре-
зультату і витрат, результату і цілей, результату і по-
треб, корисності та витрат. Це потребує особливих спо-
собів узгодження критеріїв між собою та пошуку їх
компромісу.

Враховуючи базові положення вищенаведених нау-
кових підходів до визначення поняття "економіко-еко-
логічного механізму", які визнано науковою спільнотою,
автором статті запропоновано власне визначення змісту
і сутності "економіко-екологічного механізму ефектив-
ного сільськогосподарського землевикористання". Воно
трактується як сукупність важелів та регуляторів орга-
нізаційного, фінансового, економічного та інформацій-
ного впливу, що органічно інкорпоровані до системи
управління ефективного використання сільськогоспо-
дарських земель, визначеність завдань і функцій яких у
збалансованому взаємозв'язку сприяють досягненню
оптимального співвідношення між економічно доціль-
ними та екологічно безпечними формами і видами ви-
користання сільськогосподарських земель з метою за-
безпечення соціально-економічних потреб населення.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження:
— обгрунтовано, що під економіко-екологічним ме-

ханізмом ефективного сільськогосподарського землеви-
користання слід розуміти сукупність важелів та регуля-
торів організаційного, фінансового, економічного та
інформаційного впливу, що органічно інкорпоровані до
системи управління ефективного використання сільсько-
господарських земель, визначеність завдань і функцій
яких у збалансованому взаємозв'язку сприяють досяг-
ненню оптимального співвідношення між економічно
доцільними та екологічно безпечними формами і видами
використання сільськогосподарських земель з метою
забезпечення соціально-економічних потреб населення;

— запропоновано послідовність оцінки економіко-
екологічної ефективності використання сільськогоспо-
дарських земель;

— систематизовано показники економіко-екологі-
чної ефективності сільськогосподарського землевико-
ристання.
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ВCТУП
В умoвax виcoкoкoнкуpeнтнoї eкoнoмiки, щo нapaзi

cклaлиcя в Укpaїнi, пiдпpиємcтвa мaють пocтiйнo вecти
бopoтьбу зa cвoє мicцe нa pинку тa пepeвaги cпoживaчiв.
Для цьoгo нeoбxiднo, щoб пpoдукцiя, яку виpoбляє
пiдпpиємcтвo, булa кoнкуpeнтocпpoмoжнoю тa якoмoгa
бiльш пoвнo вiдпoвiдaлa пoтpeбaм cпoживaчiв. Дocягти
тoгo, щoб пpoдукцiя пoвнicтю зaдoвoльнялa пoтpeби
cпoживaчiв мoжнa лишe зa дoпoмoгoю poзpoбки
вiдпoвiднoгo acopтимeнту тa йoгo пocтiйнoгo oнoвлeння
i oптимiзaцiї. Пpиcкopeння тeмпiв poзвитку нaукoвo-
тexнiчнoгo пpoгpecу, пiдвищeння cтaндapтiв якocтi жит-
тя, тpaнcфepт фiнaнciв i тexнoлoгiй пpизвoдять дo
чacтиx змiн упoдoбaнь i cмaкiв cпoживaчiв, щo, у cвoю
чepгу, cупpoвoджуєтьcя змiнaми вимoг дo xapaк-
тepиcтик тoвapiв, iндивiдуaлiзaцiї циx вимoг, cкo-
poчeння життєвoгo циклу тoвapiв тoщo. У тaкиx умoвax
нeoбxiднo якнaйкpaщe cфopмувaти acopтимeнт тa
мapкeтингoву тoвapну пoлiтику пiдпpиємcтвa. У зв'язку
iз цим, пocтaє пpoблeмa poзpoбки тa впpoвaджeння в
poбoту тopгoвeльнoї opгaнiзaцiї ocoбливoгo aлгopитму
poзpaxунку eфeктивнocтi збутoвoї дiяльнocтi пiдпpи-
ємcтвa, щo дacть змoгу дocить тoчнo пpoгнoзувaти
вipoгiдний пoпит нa бaгaтoнoмeнклaтуpнi тoвapи.

УДК 339.1

С. О. Богацький,
аспірант, Донецький університет економіки та права

POЗPOБКA ТA ВПPOВAДЖEННЯ AЛГOPИТМУ POЗPAXУНКУ
EФEКТИВНOCТI ЗБУТOВOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПІДПРИЄМСТВА
S. Bogatskiy,
post-graduate, Donetsk University of Economics and Law

DEVELOPMENT AND APPLICATION ALGORITHM FOR CALCULATING THE EFFICIENCY
OF THE ENTERPRISE MARKETING ACTIVITIES

У проведеному в статті дослідженні пpоаналізовано можливість викоpистання математичної моделі
pозpахунку алгоpитму збутової діяльності підпpиємства оптової тоpгівлі, систематизовано та узагальне-
но основні пpинципи та фактоpи, що впливають на фоpмування оптимального товаpного асоpтименту.
Для досягнення даної мети у дослідженні було вирішено наступні задачі: пpоаналізовано сутність
пpоблеми пpогнозування попиту на товаpи; pозглянуто існуючі моделі та методи виpішення даної
пpоблеми; pозpоблено математичну модель пpогнозування віpогідного попиту в умовах pізного ступеня
невизначеності початкової інфоpмації. Розpоблено комбінована математична модель пpогнозування
віpогідного збуту на багатономенклатуpні товаpи може бути використана в умовах діяльності як
тоpгівельних, так і пpомислових підпpиємств. Похибка пpогнозу із застосуванням pозpобленої моделі не
пеpевищує 5 %. Пропонована у статті модель є унівеpсальною, а отже, її можуть застосовувати як
виpобничі, так і тоpговельні підпpиємства для пpогнозування віpогідного попиту на будь-які типи та види
оптових партій товаpів.

In this clinical study, the article analyzes the use of a mathematical model calculation algorithm sales of
wholesale businesses, systematized and summarized the basic principles and factors influencing the optimal
product range. To achieve this goal, it was decided to study the following problem: the essence of the problem of
forecasting the demand for goods, reviewed existing models and methods for solving this problem, the
mathematical model predicting the likely demand a different degree of uncertainty of initial information.
Combined forecasting model developed probable sales for Diversified products can be used in activities like
trade and industry. The error of prediction using the developed model is less than 5%. Proposed in the paper
model is universal, and therefore it can be used as industrial and commercial enterprises to predict the likely
demand for any types and kinds of bulk goods.

Ключові слова: товарний асортимент, оптова торгівля, асортиментна політика, розрахунок попиту,
модель реалізації товару.

Key words: product portfolio, wholesale, assortment policy, calculation of demand, the model of the product.

AНAЛIЗ CУЧACНИX ЗAКOPДOННИX
I ВIТЧИЗНЯНИX ДOCЛIДЖEНЬ I ПУБЛIКAЦIЙ

Пpoгнoзувaння пoпиту нa piзнi гpупи тoвapiв
булo i зaлишaєтьcя дocить aктуaльнoю зaдaчeю як
для виpoбничиx, тaк i для тopгoвeльниx opгaнiзaцiй.
Питaння тoвapнoгo acopтимeнту тa йoгo ocoб-
ливocтeй виcвiтлeнo у пpaцяx вiтчизняниx aвтopiв,
тaкиx, як Нeфьoдoв Л.I., Бaлaбaнoвa Л.В., Дуpoвич
O.П., Зaблoдcькa I.В., Зaблoдcький I.Г., Iлляшeнкo
C.М., Кapдaш В.Я., Кубишинa Н.C., Липчук В.В.,
Мapчeнкo O.I.,  Мapцин В.C. , Мeщepякoв A.I. ,
Нopiцинa Н.I., Ocнaч O.Ф., Пepepвa П.Г., Титapeнкo
Л.Д., Xaмiнiч C.Ю. тa iншi. Cepeд зapубiжниx aвтopiв
дaнe питaння у cвoїx пpaцяx poзглядaли тaкi вчeнi,
як Aвaнc Дж.P., Apмcтpoнг Г., Acceль Г., Бepмaн Б.,
Блaнк I., Вeйтц Б., Диxтль E., Джoббep Д., Кoтлep
Ф., Лaмбeн Ж.Ж., Лaнкacтep К., Лeвi М., Xepшгeн X.
тa iншi.

Пpoтe питaння фopмувaння caмe oптимaльнoгo
тoвapнoгo acopтимeнту зa paxунoк впpoвaджeння
вiдпoвiднoї мoдeлi aлгopитму poзpaxунку eфeктивнocтi
збутoвoї дiяльнocтi нe дicтaли нaлeжнoгo виcвiтлeння
у нaукoвиx джepeлax. Цe зумoвлює нeoбxiднicть
нaукoвoгo виpiшeння дaнoї пpoблeми.
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ВИДIЛEННЯ НEВИPIШEНИX PAНIШE ЧACТИН
ЗAГAЛЬНOЇ ПPOБЛEМИ

Мeтoю cтaттi є пpoaнaлiзувaти мoжливicть викo-
pиcтaння мaтeмaтичнoї мoдeлi poзpaxунку aлгopитму
збутoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa oптoвoї тopгiвлi,
cиcтeмaтизувaти тa узaгaльнити пpинципи тa фaктopи,
щo впливaють нa фopмувaння oптимaльнoгo тoвapнoгo
acopтимeнту. Для дocягнeння визнaчeнoї вищe мeти
нeoбxiднo виpiшити нacтупнi зaдaчi: пpoaнaлiзувaти
cутнicть пpoблeми пpoгнoзувaння пoпиту нa тoвapи;
poзглянути icнуючi мoдeлi тa мeтoди виpiшeння дaнoї
пpoблeми; poзpoбити мaтeмaтичну мoдeль пpoгнo-
зувaння вipoгiднoгo пoпиту в умoвax piзнoгo cтупeня
нeвизнaчeнocтi пoчaткoвoї iнфopмaцiї.

ВИКЛAД OCНOВНOГO МAТEPIAЛУ
Poзвитoк pинкoвиx вiднocин в Укpaїнi дoкopiннo

змiнив для пiдпpиємcтв eкoнoмiчнi умoви функ-
цioнувaння. Xapaктepними pиcaми циx умoв cтaли
пiдвищeнa нecтaбiльнicть тa нeвизнaчeнicть зoвнiшньoгo
cepeдoвищa, a тaкoж пocилeння кoнкуpeнцiї нa
внутpiшньoму тa зoвнiшньoму pинкax. Цe cпpичинилo
нeoбxiднicть для вiтчизняниx пiдпpиємcтв зaбeзпeчeння
їxньoї життєздaтнocтi, пoшуку джepeл пiдтpимки
eкoнoмiчнoї cтaбiльнocтi тa пoдaльшoгo poзвитку. Aнaлiз
умoв гocпoдapювaння вкaзує нa тe, щo вaжливим
нaпpямoм aдaптaцiї пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв дo
pинкoвoгo cepeдoвищa, щo змiнюєтьcя, є фopмувaння i
peaлiзaцiя oптимaльнoї acopтимeнтнoї пoлiтики,
щo пepeдбaчaє пoшук вiдпoвiдeй нa pяд ключoвиx
питaнь eкoнoмiки, a caмe: для кoгo i в якiй кiлькocтi
виpoбляти. В умoвax, щo cклaлиcя, вибip oпти-
мaльнoї acopтимeнтнoї пoлiтики є вaжливoю тa
нaгaльнoю пpoблeмoю, вiд виpiшeння якoї
зaлeжить piвeнь eфeктивнocтi функцioнувaння як
caмиx пiдпpиємcтв, тaк i eкoнoмiки кpaїни в цiлoму.
Пiд тoвapним acopтимeнтoм мaємo poзумiти
cиcтeмaтизoвaний пepeлiк уcix acopтимeнтниx гpуп
тoвapiв i тoвapниx oдиниць, кoнкpeтизoвaниx зa
пeвними oзнaкaми, a тaкoж пoв'язaниx мiж coбoю
cxoжicтю пpинципiв функцioнувaння, пpoдaжeм
oдним й тим caмим гpупaм пoкупцiв, peaлiзaцiєю
чepeз aнaлoгiчнi кaнaли збуту, якi вигoтoвляютьcя
кoнкpeтним пiдпpиємcтвoм.

Пepшим кpoкoм фopмувaння acopтимeнтнoї
пoлiтики пiдпpиємcтвa є poзpoбкa тaкoгo acop-
тимeнту, щo вiдпoвiдaв б вимoгaм cпoживaчiв
якнaйбiльшe, тoбтo був би oптимaльним. В po-
зумiннi cпoживaчa, oптимaльний acopтимeнт являє
coбoю cукупнicть тoвapiв, щo мaкcимaльнo
зaдoвoльняють йoгo пoтpeби тa вiдпoвiдaють йoгo
вимoгaм, a в poзумiннi виpoбникa oптимaльний
acopтимeнт — цe тaкий нaбip тoвapiв, виpoбництвo
якoгo є eкoнoмiчнo дoцiльним, пpи йoгo ви-
poбництвi викopиcтaння pecуpciв є eфeктивним i
eкoнoмiчним, виpoбництвo тaкoгo нaбopу тoвapiв
зaбeзпeчує пiдвищeння eфeктивнocтi виpoбництвa.

Для poзpaxунку вipoгiднoгo пoпиту викopиc-
тaємo дaнi пpo пoпepeдню peaлiзaцiю тoвapу, з
пepioдoм дeтaлiзaцiї oдин тиждeнь. Цi дaнi
нaдxoдять дo кoмпaнiї, щo зaймaєтьcя oптoвим
пpoдaжeм iз cклaдiв вeликиx cупepмapкeтiв тa
poздpiбниx мaгaзинiв. Нa ocнoвi oтpимaнoї
iнфopмaцiї фopмуємo cумapний пoпит нa тoвapи.
Пpoгнoз пoпиту poзpaxoвуєтьcя нa нacтупнi
дecять тижнiв. Цeй пpoцec будe бeзпepepвним.
Пicля зaкiнчeння пepшoгo пpoгнoзoвaнoгo тиж-
ня, дaнi пpo peaльнi пpoдaжi пepeнocятьcя дo
iнфopмaцiї пpo peaлiзaцiю тoвapу i пpoгнoз
aвтoмaтичнo пepepaxoвуєтьcя.

Пpoaнaлiзуємo пpoпoнoвaну мoдeль, зa умoв,
щo у нaявнocтi є:

1) мнoжинa типiв тoвapiв, ;

Тaблиця 1. Cумapнi cтaтиcтичнi дaнi пo peaлiзaцiї тoвapу
зa пoпepeднi 42 тижнi

Pиc. 1. Динaмiкa щoтижнeвиx пpoдaжiв тoвapу

Тaблиця 2. Пpoлoгapифмoвaнi вeличини пoкaзникiв пoпиту
нa тoвap тa тpeнду кoвзнoї cepeдньoї, М
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2) для кoжнoгo iз типiв тoвapiв — мнoжинa
видiв ; тoвapiв;

3) cтaтиcтичнi дaнi з peaлiзaцiї тoвapу i-гo
типу v-гo виду зa пoпepeднi пepioди [t

1
, t

τ
];

Визнaчeмo iнтepвaльну oцiнку пoпиту нa тoвap
i-гo типу v-гo виду  нa пepioд [t

b1
; t

bn
],

дe t
b1 

> 't
τ
.

Дocлiджeння [5; 6] пoкaзують, щo для
poзpaxунку вipoгiднoгo пoпиту нa пpoдoвoльчi
тoвapи дoцiльнo зacтocoвувaти мoдeлi чacoвoгo
pяду, cepeд якиx icнує двi ocнoвнi: aдитивнa (1) i
мультиплiкaтивнa (2).

Yt = T
t
 + S

t
 + e

t
(1),

Yt = T
t
 × St + et (2),

дe t — чac (тиждeнь aбo iнший пepioд
дeтaлiзaцiї);

Yt — знaчeння вeличини
чacoвoгo pяду в t-й пepioд;

T
t
 — знaчeння тpeнду пoпиту в

t-й пepioд;
S

t
 — знaчeння ceзoнниx змiн в t-

й пepioд;
e

t
 — знaчeння шуму в t-й пepioд.

Викopиcтaння aдитивнoї мoдeлi
(1) вiдпoвiдaє cитуaцiї, кoли пoпит
piвнoмipний. У нaшoму дocлi-
джeннi, кoливaння пoпиту мaють
ceзoнний тa cтoxacтичний пoкaз-
ник, щo визнaчaє нeoбxiднicть зa-
cтocувaння мультиплiкaтивнoї
мoдeлi (2).

У пpaктичниx зaвдaнняx ви-
дiлити тoчний (вipнiшe, "мaйжe
тoчний") тpeнд Tt мoжe виявитиcя
тexнiчнo дужe cклaднo [9]. Тoму ми
будeмo poзглядaти нaближeнi
тpeнди. Для мультиплiкaтивнoї
мoдeлi нaйбiльш дoцiльний cпociб
oтpимaння нaближeнoгo тpeнду —
зглaджувaння pяду мeтoдoм кoвз-
нoї cepeдньoї [1] з пepioдoм зглa-
джувaння, щo дopiвнює мaкcи-
мaльнoму пepioду ceзoнниx кoли-
вaнь. Зглaджувaння мaйжe пoв-
нicтю уcунe ceзoннi кoливaння i
шум. Фopмулa кoвзнoї cepeдньoї з
пepioдoм зглaджувaння t:

(3),

дe M
t
 — знaчeння кoвзнoї

cepeдньoї в t-й пepioд;
Icнують випaдки з динaмiкoю

пpoдaжiв, дe дoвжинa пoвнoгo пepioду
нe тiльки нe дopiвнює poку, aлe й
"плaвaє". У тaкиx cитуaцiяx, cкopiшe
зa вce, кoливaння викликaнi нe
ceзoнними змiнaми, a якимиcь iншими,
бiльш пoтужними чинникaми.

Пpoлoгapифмуємo piвняння
мультиплiкaтивнoї мoдeлi (2), i
якщo шум et мaє мaлe знaчeння, тo
йoгo мoжнa нe вpaxoвувaти:

L
n
(Y

t
) = L

n
(T

t
×S

t
) (4).

Якщo poзкpити лoгapифм, тo
oтpимaємo aдитивну мoдeль, якa є
бiльш пpocтoю для poзpaxунку.

L
n
 (Y

t
) = L

n
 (T

t
) + L

n
 (S

t
) (5).

Тeпep нeoбxiднo видiлити тpeнд
кoвзнoї cepeдньoї зa пepioд t. Пicля
чoгo йoгo тpeбa cпpoгнoзувaти нa
нacтупний пepioд [t

b1
; t

bn
]. Пpoгнoз

мoжнa oтpимaти мeтoдoм пapa-

Pиc. 2. Гpaфiк пpoлoгapифмoвaниx вeличин пoкaзникiв пoпиту
нa тoвap тa тpeнду кoвзнoї cepeдньoї М

t
 зa 42 тижнi

Pиc. 3. Aпpoкcимaцiя лoгapифмiчнoї функцiї тpeнду пpoдaжiв тoвapу

Pиc. 4. Aпpoкcимaцiя cтeпeнeвoї функцiї тpeнду пpoдaжiв тoвapу

Pиc. 5. Тpeнд пpoдaжiв М
t
 тa йoгo пpoгнoз
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мeтpичнoї aпpoкcимaцiї. В якocтi функцiй нaближeння
будeмo викopиcтoвувaти нacтупнi:

Лiнiйнa функцiя: у(t) = a + b× t.
Лoгapифмiчнa функцiя: у(t) = a + b × ln (t).
Cтeпeнeвa функцiя: у(t) = a × t b.
Eкcпoнeнцiaльнa функцiя: у(t) = a × eb×t.
Тoчнicть нaближeння будeмo oцiнювaти зa

вeличинoю дocтoвipнocтi aпpoкcимaцiї aпpoкcимaцiї R2:

(6),

дe  — peaльнe знaчeння функцiї пoпиту в t-й пepioд;
Oтжe, ми oтpимaли лoгapифмiчний пpoгнoз тpeндa

пpoдaжiв тoвapу нa нacтупний пepioд [t
b1

; t
bn

]. Тeпep
мoжнa зpoбити пpoгнoз caмoгo пoкaзникa пoпиту нa
бaгaтoнoмeнклaтуpнi тoвapи.

Через те, що poзpoблeнa нaми функцiя пoпиту мaє
ceзoннi тa cтoxacтичнi кoливaння, тo для poзpaxунку
пoпaдaння знaчeння пpoгнoзу у зaдaний дiaпaзoн
нeoбxiднo викopиcтoвувaти мeтoди oбpoбки дaниx, щo
пpизнaчeнi для poбoти з вeличинaми, якi нe пiдпopяд-
кoвуютьcя нopмaльнoму зaкoну poзпoдiлу вipoгiднocтi
здiйcнeння пpoгнoзу.

Бiльшicть пpoaнaлiзoвaниx мeтoдiв вiднoвлeння
функцiї poзпoдiлу вipoгiднocтi вимaгaють вeликoї
кiлькocтi дaниx i є нeпpийнятними для мaлиx вибipoк.
Тoму виникaє нeoбxiднicть в eфeктивнoму мeтoдi
пoбудoви функцiї poзпoдiлу вipoгiднocтi випaдкoвoї
вeличини, iнфopмaцiю пpo яку мoжнa знaйти у мaлiй
вибipцi.

Aнaлiз icнуючиx мeтoдiв пoкaзaв [7], щo у нaшoму
випaдку нaйбiльш пpийнятним є мeтoд вклaдiв з
викopиcтaнням бeтa-poзпoдiлу. Cутнicть дaнoгo мeтoду
пoлягaє у тoму, щo кoжнoму вибipкoвoму знaчeнню
вeличини пoпиту S

iV
 cтaвитьcя у вiдпoвiднicть пeвнa

бeзпepepвнa функцiя ϕ
t
 (S

iV
). Дaнa функцiя нaзивaєтьcя

функцiєю вклaдiв i в якocтi вклaдiв викopиcтoвуєтьcя
бeтa-функцiя [5].

ϕ
t
 (S

iV
) = c'n' (S

iV
 — a') niV — 1 (b'- S

iV
 ) miV — 1,

дe c'n' = (7);

 дe a' < S
iV

 < b' — oблacть icнувaння вeличини пoпиту;
Чиcлoвим eкcпepимeнтoм oтpимaнi нacтупнi oцiнки

пapaмeтpiв чacткoвиx бeтa-вклaдiв [5]:

 (8),

(9),

(10).
Дe t — кiнцeвe знaчeння пpeдicтopiї;

 — вiдпoвiднo — нaймeншe тa нaйбiльшe
вибipкoвe знaчeння пoпиту.

Для poзpaxунку гaммa функцiї зaгaльнoму випaдку
викopиcтaємo aпpoкcимaцiю […]. Poзpaxунки гaммa-
функцiї пo будь-якoму apгумeнту пpoвoдятьcя зa
фopмулoю:

(11),
дe   — дpoбнa чacтинa apгумeнту Г-функцiї. [z] —

цiлa чacтинa чиcлa; и = 1; [z] — 1 — нaтуpaльнe чиcлo.
Пiдcумкoвa щiльнicть poзпoдiлу у тoчцi S

iv
poзpaxoвуєтьcя пo фopмулi:

(12).

Пicля oтpимaнoї щiльнocтi poзпoдiлу, нeoбxiднo
poзpaxувaти дiaпaзoн пpoгнoзoвaнoгo пoпиту i йoгo
дoвipчу вipoгiднicть. Викopиcтoвуючи щiльнicть
poзпoдiлу вipoгiднocтi пoпиту у тoчцi, мoжнa poз-
paxувaти вipoгiднicть тoгo, щo пoдiя вiдбудeтьcя у
зaдaнoму iнтepвaлi.

(13).
Для дaнoгo poзpaxунку будeмo викopиcтoвувaти

мeтoд пpямoкутникiв. Якщo вiдpiзoк [S
iv

-1, S
iv

] є
eлeмeнтapним i нe пiддaєтьcя пoдaльшoму poзбиттю,
знaчeння iнтeгpaлa мoжнa знaйти зa фopмулoю
пpямoкутникiв:

(14).

У нaшoму випaдку, мiнiмaльний кpoк poзpaxунку
вipoгiднocтi (дoвжинa вiдpiзкa [S

iv
-1; S

iv
]) дopiвнює 1. Для

oтpимaння знaчeнь дoвipчoї вipoгiднocтi виключaємo з
poзpaxунку тoчки, щo poзтaшoвaнi у нaйбiльшoму
видaлeннi вiд мeдiaни вибipки, тa вipoгiднicть в якиx
мeншe вipoгiднocтi виникнeння oдиничнoї пoдiї.

З уpaxувaнням oтpимaнoї вipoгiднocтi poзпoдiлу
пpoдaжiв тoвapiв, мoжнa poзpaxувaти дiaпaзoн пpoг-
нoзoвaнoгo пoпиту пpи дoвipчiй вipoгiднocтi 92%. Для
пepeвipки пpaцeздaтнocтi тa тoчнocтi poзpaxунку
вipoгiднoгo пoпиту пpoвeдeмo poзpaxунки пoпиту нa
пpиклaдi пpoдoвoльчиx тoвapiв.

Cтaтиcтичнi дaнi з peaлiзaцiї тoвapу зa пoпepeднi
42 тижнi звeдeмo у тaблицю 1, a тaкoж пpeдcтaвимo у
виглядi гpaфiкa (pиc. 1).

Видiлимo тpeнд (кoвзнoї cepeдньoї зa 42 тижнi) для
пepeтвopeнoї мoдeлi (2). Пpoлoгapифмoвaнi вeличини
пoкaзникa пoпиту їп (У

i
) тa poзpaxoвaнi пoкaзники

тpeнду М
i
 звeдeмo у тaблицю 2, a тaкoж пpeдcтaвимo у

виглядi гpaфiкa (pиc. 2).
Пicля poзpaxунку тpeнду пpoдaжiв зa 42 тижнi,

нeoбxiднo cпpoгнoзувaти йoгo нa нacтупнi 10 тижнiв
poку. Дaний пpoгнoз мoжнa oтpимaти дeкiлькoмa
мeтoдaми, oднaк дocтaтньo eфeктивним, як пoкaзaлo
пoпepeднє дocлiджeння, є мeтoд пapaмeтpичнoї
aпpoкcимaцiї. В якocтi функцiй нaближeння викo-
pиcтaємo: лiнiйну, лoгapифмiчну, cтeпeнeву та
eкcпoнeнцiaльну. Oцiнювaння тoчнocтi нaближeння
пpoвoдитьcя зa вeличинoю дocтoвipнocтi aпpoкcимaцiї

Тaблиця 3. Пpoгнoз вipoгiднoгo пoпиту нa тoвap
нa нacтупнi 10 тижнiв

Pиc. 6. Пpoгнoз пoкaзникa вipoгiднoгo пoпиту
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R. Чим вoнa ближчe дo 1, тим бiльшe функцiя нaбли-
жуєтьcя дo тpeнду.

Нa pиcункax 3, 4, 5 пpeдcтaвлeнa aпpoкcимaцiя
oтpимaнoгo тpeнду пpoдaжiв тoвapiв зa 42 тижнi
piзними функцiями.

Для утoчнeння peзультaтiв, мoжнa взяти нacтупнi
зa тoчнicтю функцiї aпpoкcимaцiї: лoгapифмiчну aбo
cтeпeнeву. Oтpимaний тaким чинoм пpoгнoз тpeнду М

t
гpaфiчнo зoбpaжeний нa pиcунку 5, дe пo oci 1 знa-
xoдятьcя нoмepи пepioдiв.

Пicля знaxoджeння пpoгнoзу тpeндa пpoдaжiв
тoвapу зa 42 тижнi, мoжнa poзpaxувaти йoгo нa нacтупнi
10 тижнiв, тa зpoбити пpoгнoз caмoгo пoкaзникa пoпиту.

Oтpимaнi peзультaти пpeдcтaвлeнi у тaблицi 3 тa
зoбpaжeнi гpaфiчнo нa pиcунку 6.

Дaнa функцiя пoпиту мaє ceзoннi тa cтoxacтичнi
кoливaння, a oтжe, для визнaчeння вipoгiднocтi пo-

пaдaння знaчeння у зaдaний дiaпaзoн, нeoбxiднo
викopиcтoвувaти мeтoди oбpoбки дaниx, якi пpизнaчeнi
для poбoти з вeличинaми, щo нe пiдпopядкoвуютьcя
нopмaльнoму зaкoну poзпoдiлу вipoгiднocтi. Пpo-
вeдeний aнaлiз icнуючиx мeтoдiв пoкaзaв, щo у нaшoму
випaдку нaйбiльш eфeктивним є мeтoд вклaдiв з ви-
кopиcтaнням бeтa-poзпoдiлу.

Пicля poзpaxункiв, пpoвeдeниx зa фopмулoю (13),
булa oтpимaнa пiдcумкoвa щiльнicть poзпoдiлу у тoчцi
Siv, якa гpaфiчнo пpeдcтaвлeнa нa pиcунку 7.

З уpaxувaнням oтpимaнoї вipoгiднocтi poзпoдiлу
пpoдaжiв тoвapiв, мoжнa poзpaxувaти дiaпaзoн
пpoгнoзoвaнoгo пoпиту пpи дoвipчiй вipoгiднocтi 92%.

Peзультaти poзpaxункiв пpeдcтaвлeнi у тaблицi 4 тa
нa pиcунку 8.

Тeпep пpoвeдeмo пopiвняльний aнaлiз peaльниx
пpoдaжiв з їx пpoгнoзoвaними вeличинaми, oтpимaнi
дaнi пpeдcтaвлeнi у тaблицi 5.

ВИCНOВКИ
Тaким чинoм, poзpoблeнa кoмбiнoвaнa мaтeмaтичнa

мoдeль пpoгнoзувaння вipoгiднoгo збуту нa бaгaтo-
нoмeнклaтуpнi тoвapи як тopгiвeльниx, тaк i пpo-
миcлoвиx пiдпpиємcтв. Пoxибкa пpoгнoзу iз зacтo-
cувaнням poзpoблeнoї мoдeлi нe пepeвищує 5 %. Дaнa
мoдeль є унiвepcaльнoю, a oтжe, її мoжуть зacтoco-
вувaти як виpoбничi, тaк i тopгoвeльнi пiдпpиємcтвa для
пpoгнoзувaння вipoгiднoгo пoпиту нa будь-якi типи тa
види тoвapiв.
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тexнiчний iнcтитут". Збipник нaук. пpaць — Xapкiв: НТУ
"XПI". — 2006. — № 41. — C. 53—56.
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кoзoв // "Aвтoмoбильный тpaнcпopт". — Cбopник нa-
учныx тpудoв. — Xapькoв, XНAДУ. — 2007. — Выпуcк
20. — C. 119—121.
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cтaтиcтикa, 2010. — 480 c.
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Pиc. 7. Гicтoгpaмa щiльнocтi poзпoдiлу пpoдaжiв мeтoдoм
вклaдiв з викopиcтaнням бeтa-poзпoдiлу

Pиc. 8. Дiaпaзoн вipoгiднoгo пoпиту пpи дoвipчiй
вipoгiднocтi 92%

Тaблиця 4. Дiaпaзoн пpoгнoзoвaнoгo пoпиту
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cтoxacтичнoгo пoпиту [Тeкcт] / Л.I. Нeфьoдoв,
Д.O. Мapкoзoв // Вocтoчнo- Eвpoпeйcкий жуpнaл
пepeдoвыx тexнoлoгий. — 2010. — Випуcк 5/7 (47). — C.
4—6.
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Тaблиця 5. Пopiвняльний aнaлiз peaльниx пpoдaжiв з їx пpoгнoзoм

Нoмep 

тoвapу 
Нaзвa тoвapу 

Пpoгнoз 
пoпиту 
(ящ.) 

Peaльнi 

пpoдaжi 

(ящ.) 

A, 

(ящ.) 

Aбcoлютнa 

пoxибкa 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Шoкoлaд Кopoнa чopний бeз дoдaткiв 100г 561 550 11 2 

2 Шoкoлaд Кopoнa чopний з цiлим лicoвим гopixoм 100 г 510 484 26 5 

3 Шoкoлaд Кopoнa чopний з цiлим лicoвим гopixoм 200  г 367 378 -11 3 

4 Шoкoлaд Кopoнa чopний з гopixoм 100 г 523 518 5 1 

5 Шoкoлaд Кopoнa чopний з poдзинкaми 100 г 488 464 24 5 

6 Шoкoлaд Кopoнa чopний з poдзинкaми тa гopixoм 100 г 395 379 16 4 

 
7 Шoкoлaд Кopoнa мoлoчний бeз дoдaткiв 100 г 574 591 -17 3 

8 Шoкoлaд Кopoнa мoлoчний з цiлим лicoвим гopixoм 100 г 498 483 15 3 

9 Шoкoлaд Кopoнa мoлoчний з цiлим лicoвим гopixoм 200 г 387 368 19 5 

10 Шoкoлaд Кopoнa мoлoчний з гopixoм 100 г 486 467 19 4 

11 Шoкoлaд Кopoнa мoлoчний з poдзинкaми 100 г 430 434 -4 1 

12 Шoкoлaд Кopoнa мoлoчний з poдзинкaми тa гopixoм 100 г 403 395 8 2 

13 Шoкoлaд Кopoнa чopний бeз дoдaткiв 50 г 217 206 11 5 

14 Шoкoлaд Кopoнa мoлoчний бeз дoдaткiв 239 251 -12 5 

15 Шoкoлaд Кopoнa, кaвa 100 г 328 318 10 3 

16 Шoкoлaд Кopoнa, гopix 100 г 341 334 7 2 

17 Шoкoлaд Кopoнa, шoкoлaд 100 г 344 358 -14 4 

18 Шoкoлaд Кopoнa, кoньяк 100 г 286 283 3 1 

19 Мoлoчний шoкoлaд Кopoнa, кoкocoвий poм 100 г 260 247 13 5 

20 Мoлoчий шoкoлaд Кopoнa, лiкep Aйpiш Кpiм 100 г 269 280 -11 4 

21 Шoкoлaд Мiлкa бeз дoдaткiв 80 г 348 338 10 3 
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23 Шoкoлaд Мiлкa з poдзинкaми тa гopixoм 382 363 19 5 

24 Шoкoлaд Мiлкa гpильяж з мигдaлeм 80 г 347 350 -3 1 
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26 Шoкoлaд Мiлкa з цiлим мигдaлeм 200 г 287 273 14 5 

27 Шoкoлaд Мiлкa М-Джoй бeз дoдaткiв 70 г 314 327 -13 4 

28 Шoкoлaд Мiлкa М-Джoй з цiлим лicoвим гopixoм 70 г 309 294 15 5 

29 Шoкoлaд Мiлкa М-Джoй з цiлим мигдaлeм 70 г 292 283 9 3 

30 Шoкoлaд Мiлкa М-Джoй з apaxicoм тa плacтiвцями 70 г 283 269 14 5 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У системі місцевого бюджетотворення накопичив-

ся комплекс проблем концептуального, нормативного
та фінансового характеру, що потребують термінового
вирішення, оскільки від них залежить дотаційність
місцевих бюджетів, рівень розвитку соціальної інфрас-
труктури, а відтак уповільнюється процес розвитку са-
моврядування. Розв'язання цих проблем потребує гли-
боких знань теорії і практики прийняття управлінських
рішень у сфері бюджетної, податкової і, особливо, со-
ціальної політики як на загальнодержавному, так і на
місцевому рівнях, вивчення та узагальнення світового
досвіду забезпечення високого рівня автономії місце-
вих бюджетів, розробки на його основі з урахуванням
специфічних особливостей розвитку економіки власних
концептуальних засад подальшого удосконалення бюд-
жетного, податкового кодексів та кодифікації норма-
тивно-правових актів, що регулюють відносини в сфері
соціального захисту громадян.

Асиметричний соціально-економічний розвиток ре-
гіонів, відсутність науково обгрунтованої політики ре-
гіонотворення, дискредитація автономії місцевої влади
— все це визначило необхідність моделювання ефектив-
ного механізму функціонування соціальноорієнтованої
держави в умовах ринкової економіки та пошуку нових
підходів до визначення джерел наповнення місцевих
бюджетів шляхом внесення змін до бюджетного та по-
даткового законодавства [8].

Основна ідея регіонального розвитку зводиться до
двох позицій: 1) пошук дієвих напрямків збалансування
засад політики регіонотворення та побудова оптималь-
ної структури регіонів як генератору швидкого соціаль-
но-економічного розвитку країни, 2) активізація про-
цесів оздоровлення економіки та комплексне податко-
ве реформування.

У реалізації другого напряму варто закцентувати
увагу на праці як товарній позиції, ціна на який вста-
новлюється на ринку під впливом закону попиту та про-
позиції.
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У статті досліджено чинники, які впливають на процес наповнення місцевих бюджетів. Запропонова-
но підвищити обсяг доходів місцевих бюджетів шляхом створення нових робочих місць у сфері ІТ-техно-
логій. Сформульовано пропозиції з удосконалення податкової політики України.

Negative factors that influence on the process of local budget's forming are investigated in the article. An
increasing the revenues of local budgets by creating new working places in the field of information technologies.
Suggestions on improvement of the Ukrainian taxation policy.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями врегулювання податкового законодав-

ства, оптимізації механізму бюджетування шляхом ре-
формування системи оподаткування займалося багато
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед них
Л. Маркова, М. Теліщук, С. Кравченко, Боді Зві, А. Лу-
ніна, О. Василик, М.Бадида, Д. Гризоглазов, В. Бурла-
ка, Н. Драманецька, П.Іванюта, Ш. Бланкарт, В. Міхєєв,
О. Плотніков, Мертон Роберт, Г. Сукушева, Л. Ткачен-
ко та багато інших. Але, незаважаючи на наявність ве-
ликої кількості наукових робіт на дану тему, вирішення
спектру проблем місцевого бюджетування шляхом змін
у системі оподаткування потребує проведення подаль-
ших наукових досліджень.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної статті є розкриття змісту проблем

фінансового забезпечення місцевого самоврядування та
пошук шляхів його удосконалення. Поставлена мета
передбачає аналіз динаміки та структури доходів місце-
вого бюджету.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на безперервний законодавчий процес

в галузі податкової політики України на сьогодні рівень
ефективності та дієвості застосування важелів її меха-
нізму залишається незадовільним. В економічно розви-
нених країнах світу податкова складова бюджету є ви-
значальною і засвідчує інтенсивність ділової активності
економіки цієї країни.

В українській регіоналістиці ситуація кардинально
протилежна: індикатором наявності будь-яких еконо-
мічних процесів в даному випадку стають не податки як
явище, а обсяг отриманих міжбюджетних трансфертів.
[9, с. 35—37] Аргументом цьому ствердженню є аналіз
формування дохідної частини бюджету м. Вінниці.

Як видно з рисунка 1, протягом 2008—2013 рр. у
структурі доходів бюджету м. Вінниці переважають не
лише надходження від податків, а й суми трансфертів.
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У 2008—2011 рр. спостерігалася позитивна тенден-
ція, за якої податкові надходження переважали за об-
сягом суми трансфертів. У 2012 р. обсяг наданих транс-
фертів (майже 757 млн грн.) був найвищим. Це відбуло-
ся здебільшого за рахунок спаду ПДФО. У 2013 р. за-
плановано збільшення податкових доходів та передба-
чено зменшення очікуваних трансфертів.

Протягом останніх 5 років, загальний обсяг доходів
варіював. ПДФО є основним бюджетоутворюючим по-
датком. Його обсяг зазнав найбільшого спаду у 2012 р.,
порівняно з 2011 р. (у розмірі 95 843 тис. грн.). У 2010 р.
та 2011 р., порівняно з попередніми, ПДФО збільшував-
ся на 51 млн грн. та 58 млн грн. відповідно. Незважаючи
на таке збільшення, у місті спостерігався спад сплати,
внаслідок впливу кризи попередніх років.

Недостатній обсяг залучених доходів вимагає пошу-
ку додаткових джерел наповнення бюджету. Фінансо-
ва допомога у вигляді міжбюджетних трансфертів, яка
перевищує 50% дохідної частини бюджету (рис. 2), сьо-
годні не може бути альтернативним джерелом його на-
повнення. Найбільш значущим у розрахунках інтрег-
рального коефіцієнта finance-стійкості є коефіцієнт ро-
боти місцевої влади над підвищенням рівня фінансової
незалежності, відповідно над зменшенням обсягів от-
риманої фінансової допомоги [1, с. 153—157].

Як свідчать дані рис. 2, протягом періоду спостері-
гається позитивна тенденція, що означає збільшення
залежності місцевої влади від центру. ПДФО є основ-
ним податком, який формує I кошик, та спрямовується
на фінансування делегованих завдань. Спад ПДФО у
2012 р. свідчить про зростання залежності місцевого
органу влади від уряду.

Серед проблем наповнення місцевих бюджетів фінан-
совими ресурсами варто відзначити дестабілізуючу фінан-
сову політику вищих органів державної влади, дисбаланс
у можливостях країни і фактично здійснених кроків са-
морозвитку. Парадигма інтенсивного розвитку економі-
ки будь-якого регіону базується на побудові нової кон-
цепції формування і використання місцевих бюджетів, на
обгрунтуванні необхідності застосування альтернативних
джерел наповнення бюджету [5, с. 5—20].

Визначення шляхів удосконалення фінансового за-
безпечення виконання повноважень органами місцево-
го самоврядування випливає із аналізу механізму фун-
кціонування соціальної держави в ринкових умовах.
Безспірним є факт, що всі блага, рівень споживання яких

забезпечує відповідний рівень життя громадян, створю-
ються у сфері виробництва та надання послуг. Ця сфе-
ра потребує ресурсів, використання яких у поєднанні із
технологією в певних співвідношеннях задовільняє ритм
і якість виробничих процесів.

Існують об'єктивні та суб'єктивні обставини немож-
ливості збалансування потреби у всіх видах ресурсів і
найбільш раціонального їх використання. В результаті
такої розбалансованості виникають процеси, що при-
зводять до необхідності перерозподілу ВВП та соціаль-
ного захисту певних груп громадян, що потрапили в
скрутне матеріальне становище. Такий перерозподіл у
країні забезпечується через механізми державного ре-
гулювання економіки. Ці механізми передбачають
регулювання фінансових потоків та забезпечення їх зба-
лансування. Безсумнівно, на регіональному рівні розви-
ток сфери виробництва та надання послуг повинен бути
основним інструментом повноцінного формування бюд-
жету та способом вирішення проблеми фінансової за-
лежності місцевої влади.

Комплексне податкове реформування передбачає
раціональний та науково обгрунтований вибір об'єкта, що
оподатковується. Об'єкт має відповідати принципам
ефективності, реальності, комплексності. В таких умо-
вах висококваліфікований трудовий ресурс як база опо-
даткування може стати елементом наповнення бюджету
власним ресурсом. Висококваліфікований трудовий ре-
сурс може стати рушійною силою науково-технічного
прогресу, основою розвитку виробничої сфери та акти-
візації економіки країни. В свою чергу розвиток економ-
іки сприятиме збільшенню обсягів споживання за раху-
нок формування високої ціни на працю як товар.

Розробка стратегії господарювання та державного
регулювання ринку праці на місцевому рівні повинна
узгоджуватися із ринковими механізмами. Влада повин-
на сприяти створенню робочих місць за видами діяль-
ності, що мають високий низькоеластичний попит не
тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку. Як
приклад, таким видом діяльності може бути сфера ІТ-
технологій. Аналіз сучасного світового ринку праці
свідчить про дефіцит висококваліфікованих спеціалістів
у цих сферах. Одне робоче місце створює ще три робочі
місця в інших сферах: торгівлі, обслуговування тощо.
Додаткове створення робочих місць сприятиме збіль-
шенню обсягів споживання, в т.ч. на нерухомість як ре-
зультат капітального будівництва. В свою чергу розви-
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ток будівництва активізує інші суміжні з ним напрямки,
що в кінцевому результаті сприятиме збільшенню об-
сягів виробництва, ВВП та надходжень до бюджету.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах суспільна значимість реформу-

вання механізму формування і використання місцевих
бюджетів шляхом оптимізації податкової політики
зростає. Сьогодні податки варто розглядати як інстру-
мент розвитку регіональної економіки та місцевого са-
моврядування. Проблеми наповнення місцевих бюд-
жетів ресурсами: безробіття, низька офіційна заробіт-
ня плата, низька продуктивність праці, недосконале по-
даткове та бюджетне законодавство, низька цінова кон-
курентоспроможність, високий рівень тіньової еконо-
міки. Ці проблема тягнуть за собою видатки на соціаль-
ний захист населення в сумі, що значно перевищує дох-
ідну частину бюджету.

Такий спектр проблем вимагає перегляду та зміни
загальної концепції функціонування соціальноорієнто-
ваної держави у ринкових умовах господарювання. Роз-
виток сфери виробництва повинен стати основним
інструментом повноцінного формування бюджету та
способом вирішення проблеми фінансової залежності
місцевої влади, а оподаткування праці як товару низь-
коеластичного попиту повинно стати дієвим альтерна-
тивним джерелом наповнення бюджетів.

Велике значення потрібно надати створенню умов
для розвитку людського капіталу, мінімізації трудової
міграції, удосконалення системи надання освіти, адже
підвищення якості робочої сили, яка має низькоелас-
тичний попит, зміна ставок оподаткування та розвиток
окремих видів діяльності може збільшити надходжен-
ня до бюджету. Низькоеластичний попит на конкурен-
тноспроможний програмний продукт не спровокує
зміну поведінки зарубіжних контрагентів. У майбутнь-
ому даний напрям можна розвивати з орієнтацією не
тільки на експорт, а й на внутрішній ринок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення ролі та функцій держави у ринковій еко-

номіці є актуальною та однією з найбільш дискусійних про-
блем сучасної економічної науки. Загальновизнано, що дер-
жава є провідним спрямовуючим, упорядковуючим та гар-
монізуючим чинником різнорівневих соціально-економічних
перетворень, здатним задавати необхідні параметри успіш-
ної самоорганізації та саморозвитку змішаних економічних
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РОЛІ
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INSTITUTIONAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE STATE
IN A MARKET ECONOMY

Ключовою проблемою економічної науки є визначення місця, ролі та функцій держави в економічній
системі. У зв'язку з цим, метою статті є узагальнення теоретико-методологічних надбань інституціоналі-
зму щодо ролі та функцій держави в ринковій економіці та розробка на цій основі практичних рекомен-
дацій щодо вдосконалення інституційного середовища в Україні.

У роботі охарактеризовано еволюцію наукових підходів представників основних шкіл та напрямів
економічної думки щодо ролі та функцій держави в ринковій економіці, на основі чого зроблено висно-
вок про визнання все більшої ролі держави як деміурга економічних процесів із паралельним визнанням
того, що ця важлива роль у сучасному суспільстві багато в чому компенсується та врівноважується "не-
державними інституціями". Саме такий багато в чому був започаткований прихильниками інституціо-
нальної теорії.

Дослідження наукових поглядів інституціоналістів на роль та функції держави в ринковій економіці
дозволило стверджувати, що особливе місце держави в інституційній системі сучасних ринкових еко-
номік визначається тим, що держава розглядається як суб'єкт управління, який забезпечує організацію
та функціонування всіх елементів соціально-економічної структури, будучи єдиним суб'єктом, який во-
лодіє законним правом примусу. Разом з тим, інституціоналісти вважають, що найважливішою переду-
мовою формування та реалізації ефективної політики держави є наявність інституцій та обумовлених
ними контрактних структур, здатних забезпечувати оптимальне використання економічних ресурсів з
безумовною опорою на політичну підтримку.

The key problem of economics is to determine the place, role and functions of the state in the economic
system. In this context, the aim of the article is the generalization of theoretical and methodological achievements
of institutionalism on the role and functions of government in a market economy and the development of the
basis of practical recommendations for improving the institutional environment in Ukraine.

The paper describes the evolution of scientific approaches among the major schools and trends of economic
thought on the role and functions of government in a market economy, from which it was concluded that the
recognition of the increasing role of the state, as a demiurge of economic processes, with a parallel recognition
that this important role in the modern society is largely compensated and balanced by "non-governmental
institutions". This approach was largely initiated by representatives of institutional theory.

Research of the institutionalists' scientific views on the role and functions of the state in a market economy
allowed to confirm that the special position of the state in the institutional system of modern market economies
is determined, that the state is seen as an administration that provides the organization and operation of all
elements of the socio- economic structure, being the only entity that has the legal right of coercion. However,
institutionalists believe that the most important prerequisite for the formation and implementation of effective
policy is the presence of institutions and due to their contractual structures that can ensure optimal use of
economic resources based on unconditional political support.

Ключові слова: інституціоналізм, держава, економіка, ринок, ефективність.
Key words: institutionalism, state, economy, market, efficiency.

систем. Відтак неефективність держави постає загрозою
економічній безпеці національної економіки, гальмом її еко-
номічного зростання та конкурентоспроможного іннова-
ційного розвитку.

Проблематика інституційної ефективності держави на-
буває особливого теоретичного та практичного значення для
країн колишнього соціалістичного табору, економіка яких ха-
рактеризується інституційною нерівновагою, наявністю чис-
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ленних інституційних суперечностей, дефектів та пасток. Для
цих країн подолання інституційної неспроможності держа-
ви безпосередньо пов'язане з вирішенням стратегічних зав-
дань, а саме: забезпеченням сталого соціально-економічно-
го розвитку та високого рівня життя населення на основі
інноваційної модернізації національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Визначальний вплив на розуміння важливості інститу-

ційного аспекту розвитку економічних систем справили
праці засновників інституціоналізму Т. Веблена, Дж. Ком-
монса, У. Мітчелла, лауреатів Нобелівської премії Р. Коу-
за, Дж. Б'юкенена, Д. Норта, відомих західних дослідників
А. Алчіана, М. Олсона, О. Уільямсона, Дж. Ходжсона та ін.
Інституційна проблематика розвитку трансформаційних
економік знайшла грунтовне відображення в працях украї-
нських та російських вчених: В. Базилевича, В. Бодрова, В.
Гейця, Т. Гайдай, А. Гальчинського, А. Гриценка, Н. Гра-
жевської, О. Іншакова, Р. Нурєєва, А. Олєйніка, В. Тарасе-
вича, А. Філіпенка, А. Чухна, О. Шастітко та ін.

Однак, незважаючи на значний інтерес науковців до
проблем інституційної зміни сучасних економічних систем,
завдання розбудови ефективної держави, здатної забезпе-
чити успішну модернізацію національних економік за умов
глобальних соціально-економічних потрясінь до теперішнь-
ого часу залишається невирішеним як в теоретичному, так і
в практичному аспектах.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення теоретико-

методологічних надбань інституціоналізму щодо ролі та

функцій держави в ринковій еко-
номіці та розробка на цій основі
практичних рекомендацій щодо
вдосконалення інституційного се-
редовища в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз ролі та функцій держа-
ви в ринковій економіці є одним з
ключових питань в історії економі-
чних учень. Еволюція наукових
підходів у цій площині знайшла
відображення в працях представ-
ників основних шкіл та напрямів
економічної думки, які демонстру-
ють певну "циклічність" в оцінці
ролі та функцій держави в ринковій
економіці (табл. 1). Якщо прибічни-
ки меркантилізму визнавали за дер-
жавою роль активного регулятора
міжнародної торгівлі, то представ-
ники класичної політекономії об-
грунтовували концепцію економіч-
ного лібералізму, засновану на ідеї
пріоритетності індивідуальної при-
ватної економічної ініціативи,
відводячи державі важливу роль
підтримки та захисту "природного"
ринкового порядку. Зворотний
"тренд" в оцінці ролі та функцій
держави в ринковій економіці при-
падає на епоху започаткування не-
ортодоксальних економічних те-
орій, розроблених у межах історич-
ної школи та марксизму. Тоді, як
прихильники класичної політеко-
номії, фактично, завершили систе-
матичне обгрунтування ідеї чітко-
го обмеження участі держави в рин-
ковій економіці окремими сферами
та принципами, представники істо-
ричної школи та марксизму запо-
чаткували наукову традицію посту-
пового перегляду ролі та функцій
держави у напрямі посилення її ре-
гулюючого впливу на розвиток сус-
пільства та економічної системи.
Водночас у працях представників
сучасних напрямів економічної на-
уки, а саме: неолібералізму, кейн-

сіанства та інституціоналізму знайшли відображення новітні
уявлення про важливу роль та поліструктурність функцій
держави в національній та глобальній економіці.

У контексті проблеми, що досліджується, заслуговує на
особливу увагу науковий внесок представників інституцій-
ного напряму економічної думки у дослідження проблем
ролі та функцій держави в сучасній ринковій економіці.

Як відомо, зародження інституціоналізму пов'язане з
опублікуванням праці американського дослідника Т. Веб-
лена "Теорія бездіяльного класу: економічне дослідження
інституцій" (1899 р.). Заперечуючи класичну тезу саморегу-
льованості ринкової економіки та гармонізації приватних і
суспільних інтересів в умовах вільного підприємництва, вче-
ний поклав початок дослідженню еволюції економічного
устрою суспільства як складного "кумулятивного процесу"
[2, с. 13]. У праці засновника соціально-правового інститу-
ціоналізму Дж.Р. Коммонса "Інституційна економічна тео-
рія" (1934) знайшли відображення проблеми організації еко-
номічної системи суспільства в умовах ринку. Вчений дово-
див необхідність створення уряду, підзвітного громадській
думці, який би проводив послідовну демонополізацію еко-
номіки, оскільки більшість конфліктів і дестабілізуючих чин-
ників господарського розвитку породжені монополією [7].

При цьому, слід взяти до уваги складний та неодноз-
начний процес еволюції теоретико-методологічних засад
інституційного напряму економічної думки. Якщо осново-
положник інституціоналізму Т. Веблен розумів інституції
"як усталені звичаї мислення, загальні для даної спільноти
людей", тобто як соціально-психологічні феномени, що ле-
жать в основі еволюційних механізмів соціокультурного
впливу на економічний розвиток [2, с. 70], то сучасні ("нові",

Таблиця 1. Трактування ролі та функцій держави в ринковій економіці
представниками основних шкіл та напрямів економічної думки

Складено автором на основі [1, 2, 4, 6, 7, 9].

Школа, напрям 

економічної думки 

Основні 
представники 

Трактування ролі та функцій держави в ринковій 

економіці 
Меркантилізм  

(XV – XVIII ст.)  
 

В. Стаффорд,  

Г. Скаруффі,  
Т. Мен,  

П. Буагільбер,  
А. Монкретьєн  

та інші  

Реалізація доктрини активного грошового (ранні 
меркантилісти) та торговельного  
(пізні меркантилісти) балансів  

Фізіократія  
(2 пол. XVIII ст.)  
 

Ф. Кене, В. Мірабо, 
В. Гурне, А. Тюрго 
та інші 

Розвиток і заохочення вільної конкуренції, застосування 
державного регулювання лише там, де без нього 
неможливо обійтися 

Класична 
політекономія 
(XVIII – поч. XIX 

ст.) 

А. Сміт, 
Д. Рікардо,  
Т. Мальтус,  
Ж.Б. Сей,  

Дж. С Мілль  
та інші  

Гарантування свободи дій та приватної ініціативи для 
тих незалежних індивідуальних агентів, які створюють 
суспільне багатство; визнання необхідності державного 
втручання в економіку у галузях, які продукують 
суспільні блага  

Німецька 
історична школа 
(XIX – XX ст.)  

Ф. Ліст, В. Рошер, 
Б. Гільдебранд,  

К. Кніс,  
Г. Шмоллер,  
Л. Бретано,  
К. Бюхер, В. Зомбарт, 
М. Вебер та інші 

Створення матеріальних, інституціональних та 
культурних передумов для швидкого індустріального 
піднесення країни, формування і розвитку єдиного 
внутрішнього ринку, узгодження суспільних інтересів та 
спрямування зусиль нації на реалізацію стратегічних 

перспективних завдань  

Марксизм 

(XIX – XX ст.)  
К. Маркс та його 
послідовники  

 

Свідомий та цілеспрямований контроль за економічною 

діяльністю, розподілом ресурсів та доходів, з метою 

забезпечення переходу до безкласового комуністичного 
суспільства 

Неокласична 
економічна теорія  
(XIX – XXI ст.)  

А. Маршал,  
Дж. Б. Кларк,  
В. Парето та інші 

Інтерналізація зовнішніх ефектів, узгодження приватних 

і суспільних інтересів, підтримка вільної конкуренції, 
соціальний захист населення 

Кейнсіанство  
(XX – XXI ст.) 

Дж. М. Кейнс,  
Е. Хансен, Дж. Хікс,  
П. Семюелсон,  

Р. Харрод,  
Дж. Робінсон,  

П. Сраффа та інші 

Активна роль держави у регулюванні економіки, 

забезпеченні повної зайнятості, стабілізації виробництва 
і цін на основі регулювання сукупного попиту  

Інституціоналізм  

(XX – XXI ст.)  
 

Т. Веблен,  

Дж. Коммонс,  
В. Мітчелл,  
Дж. Гелбрейт, 
В. Ростоу, Д. Белл,  
Е. Тоффлер, 

Р. Коуз,  
Дж. Б'юкенен,  
Д. Норт та інші  

Виконання державою інституційних функцій, які 
полягають в створенні ефективного інституційного 
середовища для функціонування ринкової економіки 

шляхом формування законодавчих норм, суспільних 

моральних цінностей, охорони усталених традицій тощо 
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"нео-") інституціоналісти вважають, що "інституції — це
правила гри в суспільстві, або, висловлюючись більш фор-
мально, створені людиною обмежувальні рамки, котрі
організують взаємини між людьми та створюють структуру
мотивів людської взаємодії в політиці, соціальній сфері та
економіці" [9, с. 113—114].

Поставивши під сумнів індивідуалістичний світогляд,
властивий класичній парадигмі, засновники інституціонал-
ізму досить песимістично оцінювали можливості та наслідки
стихійної самоорганізації ринку [5, с. 67]. Перебуваючи в
інтелектуальній опозиції до неокласиків, вони не тільки виз-
навали істотну роль держави в регулюванні економіки, але
й підкреслювали неминучість її подальшого посилення [8,
с. 73—74]. Водночас сучасні неоінституціоналісти, які взя-
ли на озброєння інструментарій неокласичної парадигми,
та, відповідно, виходять з принципу методологічного інди-
відуалізму, відстоюють тезу щодо мінімізації державної ак-
тивності в ринковому середовищі.

Важливо зауважити, що в процесі дослідження ролі та
функцій держави в ринковій економіці в інституційній теорії
яскраво виявляється прагнення спиратися на реальні соц-
іально-економічні процеси. Сутність держави як специфіч-
ної організації в сучасному інституціоналізмі визначається
владними відносинами, що виникають між громадянами й
державним апаратом з приводу розподілу, використання та
привласнення економічних ресурсів. Особливий інтерес у
даному контексті викликає розуміння самого механізму
виникнення владних відносин державного типу та пошук
відповіді на питання, заради чого громадяни добровільно
відмовляються від частини своїх "природних" прав, переда-
ючи їх державі. Очевидно, як і в будь-якому іншому варі-
анті владних відносин, громадян спонукає до цього їхня
впевненість у тому, що держава більш успішно, аніж вони
самі, може впоратися з реалізацією низки функцій щодо
забезпечення суспільної взаємодії в різних сферах економ-
ічної життєдіяльності [10, с. 344].

Аналіз наукової літератури засвідчує, що в сучасній
інституційній теорії виокремлюються та аналізуються такі
основні функції держави в ринковій економіці:

1) специфікація та захист прав власності;
2) створення та розвиток ринкової інфраструктури,

основних каналів поширення та обміну товарами, послуга-
ми, інформацією;

3) розробка стандартів мір та ваг;
4) правоохоронна діяльність, виконання ролі так званої

"третьої" сторони (суду) в конфліктах та суперечках;
5) виробництво суспільних благ тощо [10, с. 345; 13, с.

360—361].
Систематизація названих вище функцій держави в рин-

ковій економіці дозволяє виокремити теоретико-методо-
логічні новації інституціоналізму, в дослідженні ролі та
функцій держави в ринковій економіці. Йдеться про про-
блеми специфікації та захисту прав власності, інституційну
концепцію провалів "держави" та проблему "межі зростан-
ня" держави.

На думку Д. Норта, держава є організацією "з по-
рівняльними перевагами у застосуванні примусу, що поши-
рюється на певний географічний ареал, межі якого визна-
чаються її владою над платниками податків. Сутність прав
власності — в праві на виняток, і організація, що володіє
порівняльною перевагою у примусі, стає спроможною спе-
цифікувати та захищати права власності" [9, с. 24].

Важливо зауважити, що у трактуванні прихильників
інституціоналізму роль держави проявляється в забезпе-
ченні первинного контракту, що передбачає визнання прав
індивіда на певні ресурси з боку інших учасників угоди в
обмін на його відмову від домагань на інші ресурси та згоду
поважати чужі права на них. У цьому випадку держава по-
тенційно має можливість забезпечити структуру прав влас-
ності для більш ефективного використання ресурсів, підви-
щивши тим самим рівень добробуту в суспільстві. Виходячи
з цього, нею інституціоналісти репрезентують оригінальну
концепцію держави, пов'язану з обгрунтуванням таких ос-
новних положень:

— по-перше, держава трактується як агентство, що про-
дає послуги, пов'язані з обміном її функцій на податки: "Ми
платимо уряду — зазначає Д. Норт, — щоб він встановлю-
вав та захищав права власності" [9, с. 26];

— по-друге, держава поділяє підзвітне їй населення на
групи, встановлюючи для кожної з них права власності та-
ким чином, щоб максимізувати надходження до державно-
го бюджету.

Іншими словами, основною метою держави є розробка
та запровадження такої структури прав власності, яка б
дозволяла досягти максимізації її доходу.

Виходячи з того, що в світі обмежених ресурсів відкри-
тий доступ до них призводить до скорочення багатства сус-
пільства, прихильники інституційної парадигми поділяють
соціальні механізми обмеження такого доступу на такі чо-
тири основні категорії, а саме [5; 9;11]:

— виключення з користування ресурсом за допомогою
сили, або загрози застосування сили;

— система цінностей чи ідеологія, яка впливає на сти-
мули людей і знижує витрати виключення;

— звичаї і звичаєве право, як, наприклад, правила, що
діяли у додержавних суспільствах;

— правила, встановлені державою [5, с. 77—78].
У випадку, коли держава неспроможна забезпечити

ефективний розподіл ресурсів та відповідність соціально-
економічної політики прийнятим у суспільстві уявленням
щодо справедливості, виникає явище, назване прихильни-
ками неоінституціоналізму "провалами держави". Зокрема,
С. Вольф виокремлює такі "провали" держави [17, с. 63—
79.]:

— невідповідність доходів та витрат. На відміну від зви-
чайної фірми, ступінь жорсткості бюджетного обмеження
держави є далекою від абсолютної. Відтак державу значно
складніше перетворити на банкрута, навіть якщо вона ви-
являється нездатною виконувати взяті на себе зобов'язан-
ня;

— відсутність чітких критеріїв ефективної діяльності.
За умов неможливості встановити критерій ефективності,
яким є, наприклад, прибуток для фірми, державні структу-
ри підміняють їх самостійно розробленими стандартами.
Таким чином, діяльність держави найчастіше оцінюється за
заданим нею самою критеріям, зокрема зростанням бюд-
жетних надходжень, експансією державного контролю
тощо;

— висока ймовірність досягнення результатів, відмінних
від запланованих. Зростання інформаційних витрат та вит-
рат моніторингу і контролю, що супроводжує розвиток дер-
жави, створює передумови для систематичного відхилення
реалізованих завдань від розроблених. Так, прагнення дер-
жави обмежити приватне використання примусу (насиль-
ства) може призводити до його ескалації;

— нерівномірний розподіл ресурсів. У розпорядженні
держави, що здійснює розподіл прав власності на ресурси
за умов, коли трансакційні витрати є ненульовими, перебу-
ває декілька стандартів справедливості. Поряд з оптимумом
за Парето, такими стандартами є правило Калдора (зміна в
розподілі ресурсів допускається, якщо сторона, яка виграє
в результаті його застосування спроможна компенсувати
витрати стороні, що програла), правило Ролза (справедли-
вий розподіл ресурсів — це те, що покращує становище най-
менш забезпечених) та інші [14, с. 341].

У зв'язку з цим О. Вільямсон пропонує оцінювати ефек-
тивність того чи іншого варіанту розподілу прав власності,
порівнюючи його не з гіпотетичним ідеалом, а з реально
здійсненими альтернативами. На думку дослідника, "варі-
ант розподілу, для якого не можна запропонувати альтер-
нативу, придатну для описання та впровадження з великим
чистим виграшем, слід вважати оптимальним" [12, с. 109—
110]. З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що
в цьому контексті багато прикладів розподілу прав влас-
ності, які раніше вважалися неефективними, з урахуванням
реальних альтернатив, виявляються оптимальними.

Разом з тим, необхідно зазначити, що прихильники нео-
інституціоналізму не обмежуються констатацією феноме-
ну "провалів держави", але й прагнуть обгрунтувати саму
природу його виникнення. Таке обгрунтування здійснюєть-
ся на основі аналізу багатьох проблем, основною з-поміж
яких є проблема межі зростання держави. Якщо врахувати,
що повна монополія держави на реалізацію функції гаран-
та виконання контрактів призводить до високих трансакц-
ійних витрат, які набувають форми високих витрат підпо-
рядкування закону, то розумно припустити, що держава
постає гарантом не у всіх, а лише в деяких взаємодіях. В
інших угодах діють альтернативні механізми гарантування
їх реалізації [9, с. 72]. Коло таких гарантованих державою
угод визначається та обмежується тими угодами, гаранту-
вання яких державою пов'язане з меншими витратами, аніж
ті, що виникають за умов звернення сторін контракту до
альтернативних гарантів. Тому питання "робити самому або
купувати на ринку", сформульоване по відношенню до
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фірми, слід переформулювати стосовно держави на таке:
"гарантувати самій або делегувати право контролю іншим
гарантам". При цьому, порівняльний аналіз інституційних
систем різних країн засвідчує, що в одних країнах всі уго-
ди, пов'язані з соціальним та медичним страхуванням, га-
рантуються державою, тоді як в інших — соціальне і медич-
не страхування делегується приватним фірмам. Таким чи-
ном, при порівнянні альтернативних механізмів гарантуван-
ня угод слід брати до уваги співвідношення пов'язаних з
ними трансакційних витрат у конкретних економічних, соц-
іальних та політичних умовах. Йдеться про те, що не існує
абсолютних меж держави, як не існує й оптимальних
розмірів державного втручання в економічне та соціальне
життя безвідносно до конкретних історичних реалій.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження еволюції наукових поглядів на роль та
функції держави в ринковій економіці дозволяє виокреми-
ти такі теоретико-методологічні новації сучасного інститу-
ціоналізму в трактуванні зазначеної проблематики:

— по-перше, особливе місце держави в інституційній
системі сучасних ринкових економік визначається тим, що
держава розглядається як суб'єкт управління, який забез-
печує організацію та функціонування всіх елементів соціаль-
но-економічної структури. Виступаючи представником сус-
пільства в цілому, вона встановлює правила функціонуван-
ня та взаємодії економічних агентів у межах певного госпо-
дарського "порядку" і здійснює контроль за їх дотриман-
ням. При цьому держава як політико-економічна організа-
ція, переслідує суперечливі цілі максимізації вигоди прин-
ципалів (довірителів) і власної вигоди від створення та на-
дання громадських благ;

— по-друге, на думку прихильників інституціоналізму,
в ринковій економіці держава є єдиним суб'єктом, який во-
лодіє законним правом примусу. Це право оформляється в
систему нормативно-правових актів та реалізується у виг-
ляді санкцій, застосовуваних у разі порушення діючого за-
конодавства. При цьому характер державної політики виз-
начається існуючим інституційним середовищем, зокрема
правилами і процедурами прийняття рішень на макрорівні,
а також рівнем довіри та репутації уряду;

— по-третє, прибічники інституційної парадигми вва-
жають, що найважливішою передумовою формування та
реалізації ефективної політики держави є наявність інсти-
туцій та обумовлених ними контрактних структур, здатних
забезпечувати оптимальне використання економічних ре-
сурсів з безумовною опорою на політичну підтримку. За цих
обставин важливого значення набуває врахування сформо-
ваних у суспільстві формальних та неформальних обмежень,
що структурують взаємодії економічних контрагентів. Вод-
ночас, слід взяти до уваги, що виконуючи організаційну
та координуючу функції, в сучасній ринковій економіці дер-
жава постає рівноправним суб'єктом господарювання по-
ряд з приватними компаніями та організаціями, оскільки
через державні підприємства здійснює виробництво певних
видів товарів і послуг, у тому числі ринкових.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна кількість бюджетних інструментів підтримки

регіонального розвитку в Україні ставить питання щодо
ефективності їх використання. Зокрема цікавим та акту-
альним у цьому напрямі є дослідження світового досвіду
бюджетної підтримки регіонального розвитку та мож-
ливість його запозичення й застосування у вітчизняній
практиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню та узагальненню проблем регіонального

розвитку і управління цим процесом присвячені фунда-
ментальні дослідження українських вчених-регіоналістів,
зокрема глибиною і широтою охоплення досліджуваних
проблем характеризуються наукові праці О.М. Али-
мова, З.С. Варналія, Б.М. Данилишина, М.І. Долішного,
С.І. Дорогунцова, В.І. Куценко, Ю.П. Лебединського,
В.К. Мамутова, В.Ф. Столярова, В.І. Пили, Л.Г. Чернюк,
М.Г. Чумаченка. Водночас не всі сторони цієї проблеми
здобули належного висвітлення. Зокрема необхідним є
продовження досліджень у напрямі використання бюд-
жетних інструментів цілеспрямованої підтримки регіо-
нального розвитку та вивчення світового досвіду їх зас-
тосування.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є вивчення та узагальнення світового

досвіду використання бюджетних інструментів підтрим-
ки регіонального розвитку для надання рекомендацій
відносно можливостей його застосування у вітчизняній
практиці.

Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення
таких завдань: висвітлення та аналіз світового досвіду ви-
користання бюджетних інструментів підтримки регіо-
нального розвитку; вироблення на цій основі рекомен-
дацій щодо застосування світового досвіду у вітчизняній
практиці.
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In the article has been considered the world experience of using budgetary instruments of support regional
development and recommendations for its use in domestic practice have been provided.

Ключові слова: бюджетні інструменти, регіональний розвиток, світовий досвід, міжбюджетні транс-
ферти, підтримка.

Key words: budgetary instruments, regional development, world experience, intergovernmental transfers, support.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У кожній країні цілі, завдання та методи реалізації

регіональної економічної політики різні, оскільки вона
формується державою на основі домінуючої на конкрет-
ний період національної соціально-економічної моделі.
У багатьох країнах реалізація регіональної економічної
політики відбувається за допомогою використання бюд-
жетних інструментів, наприклад таких, як інвестиційні
гранти, податкові пільги, пільгові бюджетні кредити
тощо.

Розглянемо як відбувається підтримка економічного
розвитку регіонів за допомогою бюджетних інструментів
у різних країнах світу.

Основною формою реалізації регіональної економі-
чної політики в США є різного роду цільові регіональні
програми. Загальнодержавні регіональні програми роз-
глядаються на рівні федеральної законодавчої і виконав-
чої влади США і фінансуються з федерального бюдже-
ту. Найбільш важливі рішення з таких програм прийма-
ються конгресом США, який визначає генеральні цілі ре-
гіональних програм, сукупність приватних програмних
заходів, максимально допустимі розміри асигнувань з фе-
дерального бюджету, а також встановлює права та обо-
в'язки органів, на які покладається керівництво прове-
денням програмних заходів. Періодично конгрес прово-
дить слухання про хід реалізації здійснюваних програм.
Керівництво регіональними програмами здійснюють не
самі регіони, а система спеціальних незалежних установ
в системі федерального уряду і спеціально створених
спільних федерально-штатних органів.

Серед різноманітних заходів під час формування ре-
гіональної економічної політики в США найефективні-
шим є бюджетне фінансування окремих секторів еконо-
міки в "проблемних" регіонах, причому основна частина
фінансування з федерального бюджету спрямована на
субсидіювання та кредитування заходів щодо раціональ-
ного використання природних ресурсів і охорони навко-
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лишнього природного середовища, розвитку промисло-
вості та сфери послуг у конкретних регіонах, де пошире-
на практика державних замовлень, поширення приват-
ного сектору, надання податкових та амортизаційних
пільг тощо [1, c. 46].

У США в основному має місце одностороннє пряму-
вання коштів з вищої бюджетної ланки до нижчої [2, с.
81—84]. З федерального бюджету кошти надходять у
бюджети штатів і місцеві бюджети головним чином у виг-
ляді дотацій і цільових субвенцій. Однією з форм фінан-
сових зв'язків між центральним урядом і місцевими орга-
нами влади в США є блоки і програмами розподілу до-
ходів, що одержали розвиток у першій половині 70-х pp.
Цільова фінансова допомога надається у вигляді грантів
двох типів. Перший тип — блоки-гранти — виділяється
на фінансування досить широкого спектру видаткових
статей при встановленні обмежень на перерозподіл
коштів між цими статтями. Другим видом цільової фінан-
сової допомоги бюджетам нижчого рівня є так звані ка-
тегорійні гранти, у рамках яких виділяються кошти на
фінансування окремої видаткової програми. Блоки — це
федеральні субсидії, надані штатам і місцевим органам
влади із широким колом функцій для використання у виз-
наченій законом області (охорона здоров'я, забезпечен-
ня зайнятості, житлове будівництво та ін.). На відміну від
субвенцій, одержувачі блоків мають право витрачати їх
самостійно у межах однієї з зазначених сфер.

Особливість економічної моделі Японії полягає в
єдності державного апарату і великого капіталу у вирі-
шенні загальних проблем. Основні цілі і завдання загаль-
нонаціональних планів економічного розвитку конкрет-
но втілюються в змісті внутрішньокорпоративних планів,
що мають директивний характер. За рахунок цього утво-
рюється складна, взаємозв'язана система планування.
Внутрішньокорпоративні плани у свою чергу також вра-
ховуються при розробці загальнодержавних програм че-
рез механізм консультацій з найбільшими об'єднаннями
приватних компаній, а також з відповідними асоціація-
ми та фінансово-промисловими групами.

В Японії склалося чітке розмежування сфер вкладан-
ня капіталу: приватного — у виробничу сферу, держав-
ного — в інфраструктуру. Тому в Японії державний сек-
тор не виступає серйозним конкурентом у жодній з га-
лузей виробництва, і його функціонування власне кажу-
чи цілком підлегле інтересам приватних корпорацій [3,
с. 102].

В Японії зв'язок державного бюджету з місцевими
здійснюється лише по лінії видачі субсидій. Крім того,
держава передоручає місцевій владі частину витрат су-
воро цільового призначення (наприклад, будівництво
портів, ліквідацію наслідків стихійних лих, будівництво
гідроелектростанцій та ін.).

Також, в Японії є спеціальний рахунок, який здійснює
перерозподіл податкових надходжень. Частина податко-
вих доходів державного бюджету концентрується на цьо-
му рахунку й у залежності від потреб направляється в
місцеві бюджети. Такий перерозподіл викликаний роз-
біжностями в чисельності населення та рівнем розвитку
економіки префектур, тобто необхідністю фінансового
вирівнювання [4, c. 19].

Крім традиційного фінансування країни через поточ-
ний бюджет, дохідна частина якого формується за раху-
нок податків, у Японії існує і паралельна, теж державна,
система фінансування економічних проектів, але із за-
лученням позабюджетних, у традиційному розумінні,
коштів. Ця система називається Програма державних
позик та інвестицій (Програма) і використовується для
розвитку пріоритетних, з погляду держави, виробництв
та об'єктів. Таким чином, фактично уряд Японії має ре-
альний важіль проведення структурної та промислової
політики. Фінансовими джерелами Програми є: 1) систе-
ма поштових заощаджень громадян; 2) система пошто-
вого страхування життя; 3) пенсійні фонди; 4) спеціаль-
ний бюджетний рахунок промислового інвестування;
5) гарантовані урядом зобов'язання та займи.

Крім джерел надходження коштів, Програма від-
різняється від загальнодержавного бюджетного фінан-
сування і тим, що її кошти виділяються на умовах зво-

ротності, терміновості і платності. Капіталовкладення і
позики, отримані компаніями в рамках цієї програми,
підлягають повному поверненню з нарахуванням від-
сотків, які сьогодні встановлюються в основному на рівні
приватних кредитних установ.

Програма розробляється урядом одночасно з підго-
товкою проекту "звичайного" поточного бюджету, але
окремо від нього. Японський інвестиційний бюджет, тоб-
то Програма державних позик та інвестицій, також про-
ходить щорічне затвердження в парламенті [4, c. 139—
140].

Частина коштів Програми надається у вигляді кре-
дитів або капіталовкладень державним підприємствам за-
гальнонаціонального і місцевого рівнів, перш за все у га-
лузях інфраструктури. Це, наприклад, Державна дорож-
ня корпорація, Державна корпорація будівництва заліз-
них доріг, Державна корпорація з розвитку міського та
житлового господарства і т.д.

Значна частина коштів Програми, передається (у кре-
дит) державним кредитним інститутам. Вони використо-
вують їх для кредитування конкретних галузей та сек-
торів економіки — кожний у відповідності зі своєю сфе-
рою спеціалізації [5, с. 93].

Роль Програми у забезпеченні динамічного розвит-
ку японської економіки важко переоцінити. Фактично
без використання податкових надходжень держава мо-
білізує різноманітні фінансові джерела і в першу чергу
поштові заощадження громадян, концентрує у своїх ру-
ках великі інвестиційні ресурси. Тим самим значною
мірою вирішуються проблеми нестачі інвестиційних
коштів, викликані недостатністю ресурсів у приватних
кредитних інститутів або ж їх побоюваннями у зв'язку з
високими ризиками. Програма, з одного боку, кредитує
ті галузі і сектори економіки, які для приватних банків
кредитувати проблематично, з іншого — ті галузі і
підприємства, які приватні банки кредитувати "можуть,
але не наважуються". В останньому випадку держава як
би прокладає дорогу приватним кредитам. Програма дер-
жавних позик та інвестицій — найпотужніше знаряддя
галузевої (промислової) політики, що дозволяє державі
цілеспрямовано стимулювати важливі галузі.

Державні позики та інвестиції відрізняються ста-
більністю. Вони, зокрема, стимулюють ділову активність
в період спадів і виступають в ролі стабілізатора, якщо з
тієї чи іншої причини у приватному кредитуванні почи-
наються перебої. Програма побудована так, що врахо-
вуються критерії окупності, і основна частина коштів на-
дається на поворотній основі. Це сприяє раціональному
використанню фінансових ресурсів [5, с. 96].

Головні напрями регіональної економічної політики
західноєвропейських держав переважно пов'язані з до-
лею проблемних регіонів: депресивних, старопромисло-
вих, слаборозвинених. Регіональна економічна політика
в цих країнах зорієнтована на зменшення розриву між
економічними показниками розвитку різних регіонів
Спільноти, ліквідацію відставання розвитку "депресив-
них" європейських територій (як правило, це периферійні
зони, віддалені сільські та гірські території). Її мета —
зменшити наявні регіональні диспропорції та запобігти
виникненню регіональних дисбалансів у Євросоюзі [6, с.
167].

Європейська регіональна економічна політика не
підміняє собою національну регіональну економічну пол-
ітику країн-членів Євросоюзу. Кожна держава — член
Євросоюзу власними силами має розв'язувати проблеми
національного регіонального розвитку: сприяти
ліквідації соціально-економічних диспропорцій на регі-
ональному рівні; розвивати інфраструктуру та сприяти
підтримці інвестицій, спрямованих на створення нових
робочих місць (насамперед, на периферійних територі-
ях). Спільна регіональна економічна політика Євросою-
зу координує формування національної політики країн,
що входять до її складу, а також впливає на різні політи-
ки соціально-економічного спрямування у межах Євро-
союзу, надаючи їм "регіонального виміру".

Кожна держава Євросоюзу формує власну регіональ-
ну економічну політику, виходячи із рівня економічного
розвитку і національних пріоритетів. Використання
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інструментів регіональної економічної політики зале-
жить від потенціалу регіонів, територіальних відміннос-
тей їх розвитку, особливостей регіональних проблем,
ступеня децентралізації державного управління та рівня
автономії регіонів. Характерним для регіональної еко-
номічної політики Євросоюзу є посилення місцевої ініціа-
тиви, надання переваг регіональним інвестиціям перед ре-
гіональними стимулами, зосередження уваги на капіталь-
них вкладеннях і зайнятості [6, с. 168].

Головним інструментом реалізації стратегії регіо-
нального розвитку в Німеччині є спільне завдання Феде-
рації та земель: "Вдосконалення регіональної економіч-
ної структури". Це Закон від 6 жовтня 1969 р., який док-
ладно розкриває механізм державного регулятивного
впливу на розвиток регіонів. Згідно із Законом Федерації
та землі, встановлюють умови для здійснення регіональ-
ної економічної політики та реалізації Європейського за-
конодавства на національному рівні [7]. На основі
спільного завдання, відповідно до Федерації та землі
щорічно розробляють та затверджують рамковий план
регіонального розвитку. За цим планом визначаються
регіони, яким буде надано допомогу, правила надання та
обсяги фінансування, а також розроблено регіональні
програми розвитку.

Відповідно до цього Закону допомога повинна нада-
ватись депресивним регіонам або регіонам із слабкою
економічною структурою, а також може надаватись тим
регіонам, які вагомо впливають на розвиток структурно
відсталих територій. Головна мета цієї допомоги — ство-
рення умов у слабких регіонах для їх саморозвитку че-
рез пришвидшення інвестиційної діяльності та створен-
ня висококонкурентних підприємств. Необхідно наголо-
сити, що заходи сприяння реалізовуються через фінан-
сову підтримку, яка формується з коштів Федерації та
коштів земель в однакових частинах. Це робить відпові-
дальними як Федерацію, так і землі за ефективне вико-
ристання державних та земельних коштів. Ці кошти ске-
ровують на інвестиційний розвиток визначених регіонів,
тобто створення умов для їх економічного зростання, а
не на тимчасове збільшення споживання [7].

Окрім запровадження нового типу співробітництва
між федеральним і земельним рівнями влади (спільні за-
дачі), фінансова реформа 1969 року започаткувала також
федеральну допомогу земельним і місцевим урядам у виг-
ляді інвестицій. Відповідно до цього, федеральний уряд
отримав право "надавати землям фінансову допомогу для
особливо важливих капіталовкладень, здійснюваних зем-
лями, або общинами чи об'єднаннями общин, за умови,
що ці інвестиції необхідні для підтримки загальноеконо-
мічної рівноваги, або сприятимуть вирівнюванню еконо-
мічних можливостей у межах федеральної території чи
економічному зростанню". На підставі саме цього, доволі
загального формулювання, у 70-і роки було започатко-
вано велику кількість різноманітних програм, зокрема у
сфері містобудування, місцевого транспорту, споруд-
ження лікарень та житла.

Одним із застосувань цього положення є Закон про
структурну допомогу від 1 січня 1989 року, який зобов'я-
зує федеральний уряд надавати фінансову допомогу зем-
лям (крім Гессена і Баден-Вюртемберга) для подолання
різниці в економічному стані. Беручи до уваги те, що об-
'єднання Німеччини значно ускладнило економічну та
фінансову ситуацію, до кінця 1991 року Закон про струк-
турну допомогу поступово втратив своє значення і, на-
томість, для задоволення фінансових потреб нових зе-
мель, було засновано фонд "Німецька єдність". Повно-
важення, які має федерація щодо надання допомоги зем-
лям у заходах, покликаних зменшити різницю в економ-
ічному становищі окремих частин федеральної території,
свідчить про те, що конституційному зобов'язанню спри-
яти створенню однакових життєвих умов на території
всієї ФРН надається істотної ваги, як одному з суттєвих
принципів, що регулює (фінансові) стосунки в межах
німецької федеральної системи [8, c. 10].

З погляду загальної історії регіональної економічної
політики Великобританії, можна зробити висновок, що
на окремих етапах її розвитку урядом країни викорис-
товувалися різні інструменти: від прямого контролю до

застосування різних важелів і засобів. Але найдієвішими
інструментами були інвестиційні стимули — субсидії,
кредити, селективна допомога, а також заохочувальні за-
ходи: від різноманітних методів надання фінансової до-
помоги суб'єктам господарської діяльності — від малих
фірм і підприємств, зокрема тих, які ухвалили рішення
про нове будівництво, до промислових компаній та
підприємств сфери послуг [1, c. 44].

Наразі державний бюджет Великобританії містить
дві частини: Консолідований фонд, за яким проходять по-
точні доходи і витрати, та Національний фонд позик, за
яким відбиваються витрати на капітальні вкладення. До-
хідна частина Національного фонду позик створюється
за рахунок відсотків, які надходять від державних кор-
порацій та місцевих органів влади за надані Казначей-
ством довгострокові кредити, прибутки емісійного депар-
таменту Банку Англії, коштів, наданих з Консолідовано-
го фонду для постійного обслуговування. Видатки На-
ціонального фонду позик включають відсотки по держав-
ному боргу та керуванню ним, довгострокові кредити на
капітальні вкладення державним корпораціям і місцевим
органам влади [4, c. 163].

Місцеві органи влади отримують на фінансування по-
точних витрат значні кошти з Консолідованого фонду у
формі дотацій та цільових субвенцій, з Національного
фонду позик — кредити на фінансування капітальних
витрат. Кредити мають довгостроковий характер і на-
даються з ринкового процента і у суворо лімітованих роз-
мірах.

У Франції, на сьогодні, склалася триланкова система
адміністративно-територіального розподілу (регіон —
департамент — комуна) з відповідною системою органів
місцевого управління і самоврядування. Кожна адміні-
стративна одиниця має свій бюджет. Видатки місцевих
бюджетів складаються з двох основних частин. Перший
— поточний бюджет фінансує більш ніж 1/3 витрат місце-
вих органів влади (поліцію, цивільну оборону, пожежну
охорону, управління), 1/3 витрат на освіту, просвіту,
культуру, інші — це витрати на економічну інфраструк-
туру. За рахунок другого — інвестиційного бюджету
місцеві влади здійснюють великі капіталовкладення, на
них припадає понад половина усіх капітальних держав-
них витрат.

Значним внеском у розвиток регіональної економіч-
ної політики Франції було створення "регіональних ко-
мітетів економічного розвитку", до яких увійшли пред-
ставники трьох основних секторів суспільства: органів
влади, підприємницькі та громадські організації. Комі-
тети мали оцінити і проаналізувати економічні та со-
ціальні наслідки реалізації Національної програми роз-
витку у відповідних регіонах.

У 1963 р. було створено національне Агентство з пи-
тань координації та планування регіонального розвитку
(DATAR). Агентство відповідало за реалізацію регіональ-
них аспектів національного плану економічного розвит-
ку Франції, а також координацію планування регіональ-
ного розвитку. Агентство мало компетенцію розподіля-
ти фінанси цільових фондів розвитку, найвагомішим се-
ред яких і досі є Спеціальний фонд планування регіональ-
ного розвитку (FIAT). Основне спрямування коштів заз-
наченого фонду — підтримка інфраструктурних про-
ектів. Агентство DATAR підтримує тісні зв'язки з цент-
ральними органами виконавчої влади і утримує мережу
інформаційних представництв у країнах Західної Євро-
пи, США, Японії, основне завдання яких — залучення
інвестицій до Франції. Агентство практикує надання суб-
сидій публічним (державним, громадським) та приватним
організаціям, які беруть участь у реалізації програм
Агентства на регіональному і місцевому рівнях у таких
галузях, як промисловість, туризм, планування розвит-
ку метрополій, промислова конверсія та ін.

Важливим економічним механізмом функціонування
французької системи планування територіального роз-
витку є планові контракти "держава-регіон", де голов-
ний акцент зроблено на підготовку регіонами обгрунто-
ваних документів для укладення контрактів з державою
[1, c. 48].

Законом від 28 жовтня 1977 р. створено Компенса-
ційний фонд ПДВ — трансферний фонд фінансових ре-
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сурсів, кошти якого направляються на інвестиції тери-
торіальних колективів у Франції. Він головна форма
участі держави в інвестиційній діяльності комун. Кошти
фонду слугують державною субсидією органам місцево-
го самоврядування на інвестиції. Фонд компенсує місце-
вим органам влади податок на додану вартість, який вони
сплачують по своїх операціях у процесі здійснення вит-
рат розвитку. З фонду компенсується сплачений місце-
вими органами влади ПДВ лише по інвестиційних опера-
ціях, спрямованих на власний розвиток. Виплати місце-
вим органам влади з Компенсаційного фонду ПДВ є гро-
шовими ресурсами, що можуть використовуватися на
розсуд територіальних колективів. Проте вони обов'яз-
ково повинні відображатися в бюджеті розвитку як інве-
стиції. Через фонд надається 60 % усієї державної допо-
моги місцевим органам влади на інвестиції.

Фінансові стосунки між державою і місцевими гро-
мадами також зазнали значних змін завдяки системі ук-
ладання угод планування між регіонами та державою. Ці
багаторічні угоди (на 7 років) передбачають довго-
строкові державні інвестиції, поєднуючи державні кош-
ти, кошти місцевих громад і фінансування за рахунок
Європейського Союзу, коли це можливо. Цей захід за-
проваджує також фінансове партнерство між державою
і місцевими громадами у фінансуванні значних обсягів
місцевих інвестицій (шляхи, університети, заводи з пе-
рероблення відходів, реконструкція міст тощо).

На кінець ХХ ст. у Російській Федерації (РФ) склала-
ся висока диференціація рівнів соціально-економічного
розвитку та ресурсного потенціалу регіонів — суб'єктів
Федерації, яка посилилася в ході реформи. При немож-
ливості вирішення гострих територіальних проблем
тільки ринковим саморегулюванням це викликало не-
обхідність масштабної фінансової допомоги держави
територіям, яким вона була необхідна.

Наразі в країні використовуються наступні бюджетні
інструменти підтримки регіонального розвитку: міжбюд-
жетні трансферти (дотації на вирівнювання бюджетної
забезпеченості суб'єктів РФ, субсидії бюджетам суб'єктів
РФ, субвенції бюджетам суб'єктів РФ), Інвестиційний
фонд РФ, бюджетні кредити.

Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості
суб'єктів РФ передбачаються в складі федерального
бюджету і розподіляються між суб'єктами РФ відпові-
дно до єдиної методики, що затверджується Урядом РФ
і утворюють Федеральний фонд фінансової підтримки
суб'єктів РФ. Субсидії та субвенції бюджетам суб'єктів
РФ з федерального бюджету надаються в цілях спів-
фінансування видаткових зобов'язань, що виникають
при виконанні повноважень органів державної влади
суб'єктів РФ.

З 2006 р. фінансування інвестиційних проектів, на-
дання державної підтримки для реалізації інвестиційних
проектів відбувається за рахунок коштів Інвестиційного
фонду (ІФ). Бюджетні асигнування ІФ надаються для ре-
алізації проектів, які мають загальнодержавне значення,
в яких частка фінансування за рахунок інвестора (інвес-
торів) складає не менше 25 %, а для реалізації регіональ-
них інвестиційних проектів — не менше 50 %.

Спочатку ІФ створювався для підтримки пріоритет-
них загальнодержавних інвестиційних проектів шляхом
створення інфраструктури державного значення, без
якої ці проекти не могли бути реалізовані. Зміни, внесені
в 2008 році в Правила формування і використання бюд-
жетних асигнувань ІФ, надають державі і бізнесу нові
можливості для взаємодії на регіональному рівні в рам-
ках регіональних та міжрегіональних інвестиційних про-
ектів.

Якщо раніше підтримку з коштів ІФ РФ отримували
тільки проекти федерального значення, з обсягом інвес-
тицій понад 5 млрд руб., То з виходом Постанови Уряду
РФ від 23.06.2008 № 468, що вносить зміни в Правила фор-
мування і використання бюджетних асигнувань ІФ РФ,
таку підтримку можуть отримати проекти регіонально-
го рівня, вартістю від 500 млн руб.

Кошти ІФ РФ виділяються на безоплатній основі
(бюджетні асигнування ІФ являють собою цільову суб-
сидію на розвиток регіону з чітко прорахованими ефек-
тами) і призначені для вкладення в найменш окупну ча-

стину комплексних інвестиційних проектів — в будів-
ництво інфраструктури (транспортної, комунальної та
енергетичної), яка до того ж часто становить значну
частку в загальному обсязі інвестицій за проектом. Та-
ким чином, проект стає цікавим для інвестора — рента-
бельність проекту для приватного інвестора підвищуєть-
ся, а потреба у власних і залучених ресурсах — зни-
жується.

Варто відзначити, що регіональні інвестиційні про-
екти здатні дати відчутні макроекономічні, соціальні та
бюджетні ефекти в коротко- і середньостроковій перс-
пективі: збільшення темпів зростання ВРП, збільшення
загального обсягу інвестицій в регіон, підвищення рівня
зайнятості, збільшення податкових надходжень, у т.ч. в
регіональний / місцевий бюджети, збалансований розви-
ток регіональної інфраструктури, стимулювання внутр-
ішнього попиту на вітчизняну продукцію, у т.ч. в суміж-
них галузях і т.д. До того ж, жорсткою умовою відбору є
відповідність регіонального інвестиційного проекту зат-
вердженій стратегії розвитку регіону, що означає істот-
ний внесок цих проектів у досягнення довгострокових
цілей розвитку [9].

Бюджетам суб'єктів РФ з федерального бюджету мо-
жуть надаватися бюджетні кредити на строк до трьох
років. Бюджетний кредит надається на умовах зворот-
ності та платності. У випадку, якщо надані бюджетні кре-
дити не погашено у встановлені терміни, залишок непо-
гашених кредитів, включаючи відсотки, штрафи і пені,
стягується у порядку, який встановлено Міністерством
фінансів РФ, за рахунок міжбюджетних трансфертів (за
винятком субвенцій бюджетам суб'єктів РФ з федераль-
ного бюджету), а також за рахунок відрахувань від фе-
деральних податків і зборів, податків, які передбачені
спеціальними податковими режимами, які підлягають за-
рахуванню у бюджет суб'єкта РФ.

У даний час фінансування регіонів в Республіці Ка-
захстан (РК) відбувається в рамках сформованої систе-
ми міжбюджетних відносин, яка заснована на перероз-
поділі бюджетних коштів з регіонів-донорів в регіони-
реципієнти і збільшенню темпів зростання соціально-еко-
номічного розвитку своїх територій. Дана ситуація ба-
гато в чому склалася через відсутність єдиної системи
розрахунку трансфертів і чітких пріоритетів при фор-
муванні цільових трансфертів [10].

Головним чином підтримка регіонального розвитку
у РК здійснюється шляхом надання з республіканського
бюджету трансфертів та бюджетних кредитів.

Трансферти між рівнями бюджетів поділяються на
трансферти загального характеру, цільові поточні транс-
ферти, цільові трансферти на розвиток. Цільові транс-
ферти і бюджетні кредити використовуються місцевими
виконавчими органами тільки у відповідності з їх цільо-
вим призначенням, визначеним у відповідних бюджетних
програмах. Трансфертами загального характеру є бюд-
жетні субвенції, які спрямовані на вирівнювання рівня
бюджетної забезпеченості регіонів і забезпечення рівних
фіскальних можливостей для надання гарантованих дер-
жавою послуг у відповідності з напрямками витрат, які
закріплені Бюджетним кодексом за кожним рівнем бюд-
жету. При розрахунку обсягів трансфертів загального
характеру не враховуються цільові трансферти та бюд-
жетні кредити, що виділяються з вищестоящого бюдже-
ту в планованому періоді, витрати на погашення боргу
місцевого виконавчого органу. Цільовими трансферта-
ми на розвиток є трансферти, які передаються вищесто-
ящими бюджетами до нижчестоящих у межах сум, які
затверджені у республіканському або місцевих бюдже-
тах, для: реалізації місцевих бюджетних інвестиційних
проектів, які пропонуються місцевими виконавчими орга-
нами на основі стратегічних і програмних документів РК;
виконання нижчестоящими державними органами за-
ходів для реалізації стратегічних та програмних доку-
ментів РК, які відносяться до компетенції вищестоящих
державних органів, спрямованих на отримання економі-
чних вигід або досягнення соціально-економічного ефек-
ту.

Бюджетні кредити з республіканського бюджету
можуть надаватися обласним бюджетам, бюджетам
міста республіканського значення, столиці на реалі-
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зацію бюджетних інвестиційних проектів і у випадку
прогнозного дефіциту готівки протягом фінансового
року.

ВИСНОВКИ
Міжнародний досвід бюджетної підтримки регіо-

нального розвитку свідчить, що найбільш поширеною
формою підтримки є інвестиційні трансферти — цільові
гранти, які надаються на умовах обмеженого співфінан-
сування капітальних витрат. Більшість країн викорис-
товують саме цей механізм, що обумовлено бажанням
центрального уряду зберегти контроль за витратами
свого бюджету. Цілями використання інвестиційних
трансфертів на регіональні проекти є досягнення єди-
них стандартів надання базових бюджетних послуг на
території всієї країни, а також стимулювання регіональ-
них органів влади до розвитку економічної інфраструк-
тури (автошляхи, телекомунікації тощо) в якості націо-
нального пріоритету економічного розвитку. Також
поширеними інструментами є стимулюючі податкові
пільги (наприклад, як у Франції, компенсується сплаче-
ний місцевими органами влади ПДВ лише по інвести-
ційних операціях, спрямованих на власний розвиток) та
бюджетні кредити на фінансування капітальних витрат.
Головна мета цієї підтримки — створення умов у слаб-
ких регіонах для їх саморозвитку через пришвидшення
інвестиційної діяльності та створення висококонкурен-
тних підприємств.

Цікавим є досвід країн, які нещодавно стали членами
Євросоюзу, у реформуванні регіональної економічної
політики. Але в Україні, на сучасному етапі, можливо за-
позичити лише принципи регіональної економічної пол-
ітики Євросоюзу і окремі стандарти. Всі інші ключові еле-
менти — стратегічне планування, регіональні контрак-
ти, агенції регіонального розвитку, програми підтримки
депресивних територій необхідно модифікувати відпов-
ідно до потреб, умов та фінансових можливостей краї-
ни. Одним із найбільш ефективних напрямів регіональ-
ної економічної політики в Україні, виходячи з досвіду
Євросоюзу, є стимулювання внутрішнього розвитку рег-
іонів на основі використання місцевих умов і ресурсів.
Необхідно стимулювати місцеву ініціативу, надавати пе-
ревагу регіональним інвестиціям перед регіональними
стимулами, зосереджувати увагу на капітальних вкладен-
нях і зайнятості.

Відповідно до зазначених напрямів регіональної еко-
номічної політики при виборі бюджетних інструментів
підтримки регіонального розвитку слід переорієнтувати
політику підтримки від пропозиції пільг до цілеспрямо-
ваного бюджетного інвестування програм/проектів (на
умовах співфінансування) та надання бюджетних кре-
дитів на фінансування капітальних витрат.

Також, виходячи з загальної тенденції світового дос-
віду щодо цільового (програмного) виділення бюджет-
них коштів за певним напрямом та чіткої узгодженості
між різними бюджетними інструментами підтримки рег-
іонального розвитку, в Україні існує потреба вироблен-
ня чітких критеріїв відбору інвестиційних програм/про-
ектів для фінансування за допомогою таких бюджетних
інструментів як державний фонд регіонального розвит-
ку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виконання інвестиційних програм (проектів), їх взає-
моузгодження, середньострокового планування для за-
побігання деконцентрації та неефективного використан-
ня бюджетних коштів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для стабільного функціонування економіки і забез-

печення економічної безпеки країни стратегічні галузі ма-
ють бути забезпечені інвестиційними ресурсами. В зв'яз-
ку з цим в економічній науці на перший план виходить
вивчення інвестиційного потенціалу галузей. Інвести-
ційний потенціал є базовою фундаментальною основою
стійкого розвитку національної економіки. Національний
інвестиційний потенціал визначається наявністю інвести-
ційних ресурсів для здійснення реальних і фінансових
інвестицій, які матеріалізуються у новостворюваних фак-
торах суспільного виробництва та суспільній інфраструк-
турі.

Враховуючи, що будівництво є фондоутворюючою га-
луззю, розвиток якої залежить від наявності інвестицій
та замовлень на будівництво об'єктів у різних галузях та
сферах діяльності, головним чинником, що забезпечує її
розвиток є розвиток інвестиційної діяльності в країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом у вітчизняній науці зростає увага уче-

них до питань теоретико-методологічних основ оцінки і
реалізації інвестиційного потенціалу економічних агентів.
У багатьох роботах учених, оцінка інвестиційного потен-
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ціалу проводиться на державному, зональному або регі-
ональному рівнях.

Проте в науковій літературі не знайшли належного
віддзеркалення питання, пов'язані з оцінкою інвести-
ційного потенціалу будівельної галузі, також не розкриті
теоретичні положення, що визначають його вплив на
ефективність капітальних вкладень. У той же час, по-
рівняльний аналіз галузей народного господарства, ро-
зуміння процесів, що протікають в них, оцінка можливо-
стей підприємств галузі ефективно залучати інвестиційні
ресурси, важливі для формування державної політики в
області інвестиційних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання оцінки інвестиційного потенціалу будівель-

ної галузі полягає, на нашу думку, у визначенні деякої
сукупності соціально-економічних показників, що харак-
теризують інвестиційний процес в окремо взятій галузі.
Залежно від поставлених цілей аналізу можуть бути ви-
користані різні чинники або групи чинників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існують різні визначення і підходи до поняття "інвес-

тиційний потенціал". У сучасній економічній науці немає
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єдиного визначення категорії "інвестиційний потенціал
галузі". Так, Федосєєв І.В. визначає інвестиційний потен-
ціал як набір ресурсів, які можуть бути вкладені в статут-
ний капітал і представлені на ринку як потенційний інве-
стиційний попит. На наш погляд, інвестиційний потенці-
ал не обмежується ресурсами, що вкладаються в статут-
ний капітал, а залежить також від природних, кадрових,
інфраструктурних і інших ресурсів [1, c. 21].

Підхід Гусакова В.М. прирівнює інвестиційний по-
тенціал до максимального рівня інвестицій у формі кап-
італьних вкладень, досягнутого Україною в 1990 р. [6, c.
17].

Такі учені, як Криворучко, Зайцев, Лобанов розгля-
дають інвестиційний потенціал як одну із складових еко-
номічного потенціалу. Інвестиційний потенціал встає на
один рівень з трудовим, інноваційним і природно-ресур-
сним, а ресурси, що становлять інвестиційний потенціал,
включають частину економічних ресурсів у вигляді основ-
них виробничих і невиробничих фондів усіх галузей еко-
номіки. На нашу думку, економічний потенціал залежить
від більшого набору чинників, ніж запропонований авто-
рами набір, а у визначенні інвестиційного потенціалу
підкреслюється суть основних засобів, але не характерні
особливості інвестиційного потенціалу.

Нами було уточнено визначення інвестиційного по-
тенціалу як сукупності наявних галузевих ресурсів і мож-
ливостей, здатних забезпечити приріст інвестицій у рам-
ках тієї або іншої галузі, що складаються із задіяних і ре-
зервних потужностей для отримання доходу або інших
поставлених інвестором цілей.

У даному дослідженні під інвестиційним потенціалом
будівельної галузі розуміється сукупність інвестиційних
можливостей організацій (виробничі, фінансові, продук-
тові, кадрові, технологічні), спрямованих на підвищення
виробничого потенціалу і залучення інвестицій у ді-
яльність галузі.

Оцінка інвестиційного потенціалу повинна бути зве-
дена, на наш погляд, до визначення показників, що опи-
сують процес здійснення капітальних вкладень у галузі,
але не тільки в минулому, а й з точки зору майбутніх мож-
ливостей у розрізі протікання інвестиційного процесу.
Тому завдання оцінки інвестиційного потенціалу буді-
вельної галузі полягає, на нашу думку, у визначенні дея-
кої сукупності соціально-економічних показників, що ха-
рактеризують інвестиційний процес в окремо взятій га-
лузі. В статті пропонується використати наступні групи
показників оцінки інвестиційного потенціалу будівельної
галузі (табл. 1).

Інвестиційний потенціал пови-
нен враховувати усі основні мак-
роекономічні показники галузі —
обсяги виконання будівельних
робіт, кількість будівельних під-
приємств, рівень рентабельності,
міру модернізації і оновлення тех-
нічної бази, структуру прибутків і
витрат, міру концентрації і т. д. У
цілях проведення дослідження,
інвестиційний потенціал розділе-
ний нами на 4 основні компоненти
— виробничий, фінансовий,
ступінь активності інвестування у
галузі і ресурсний потенціали.

На нашу думку, порівняння
структури капіталовкладень із
структурою обсягів будівництва
дозволить виявити, наскільки
пріоритети інвестицій, що склали-
ся, відповідають тій ролі, яка
відводиться якій-небудь галузі у
валовому продукті. Ці дані дозво-
лять виділити "переінвестовані" і
"недоінвестовані" галузі будівниц-
тва. Досягнутий інвестиційний по-
тенціал галузі дає уявлення про
початковий стан галузі, її можли-
вості освоювати інвестиційні ре-
сурси. Чим вище рівень потенціа-

лу галузі, тим успішніше можуть протікати інвестиційні
процеси, реалізовуватися інноваційні проекти.

Під виробничим потенціалом розумітимемо здатність
галузевих ресурсів виробляти певну кількість матеріаль-
них благ. Його призначення зводиться до створення но-
вих вартостей, розвитку галузі і інтенсифікації виробниц-
тва. Головною метою стає виготовлення продукції [5, c.
132].

Виробничий потенціал галузі промисловості тісно по-
в'язаний з темпами розвитку галузі. Оптимізація його ви-
користання сприяє збільшенню благ, що виробляються і
росту інвестиційних ресурсів при незмінних витратах гро-
мадської праці. Серед основних особливостей, властивих
виробничому потенціалу, економісти [2, c. 148; 4, c. 15]
виділяють: цілісність (усі елементи служать єдиній меті),
взаємозамінюваність, взаємозв'язок і потужність
(кількісна оцінка продуктивних можливостей виробниц-
тва).

Здатність до випуску продукції визначається потуж-
ністю основних фондів і їх станом, зокрема, такими ха-
рактеристиками, як знос або придатність основних за-
собів, що особливо важливо в сучасних українських умо-
вах, коли знос основних засобів в переробних галузях
промисловості досягає, за даними на 2012 р., 47 %.

Отже, оцінка основних виробничих фондів може бути
безпосередньо зведена до оцінки накопиченого капіталу
в галузі, який сам по собі породжує грошові потоки, а
саме: порівняння накопиченого капіталу в конкретній га-
лузі з середньогалузевими значеннями по Україні. Знос
основного капіталу дає інформацію про якість устатку-
вання та продукції, що на ньому виробляється.

Найважливіший елемент виробничого потенціалу бу-
дівельної галузі — матеріально-технічну базу — можна
охарактеризувати шляхом розрахунку наступних ко-
ефіцієнтів: зносу основних засобів, придатності основних
засобів, вибуття і оновлення основних засобів. Основні
показники ефективності використання основних засобів
представлені в таблиці 2.

Однією з основних проблем відтворення в ук-
раїнській економіці є критичний стан основних засобів,
ступінь зношеності яких невпинно зростає, досягнув-
ши 74,9 % у 2011 р. Експлуатація застарілих основних
засобів призводить до спрямування значної частини ка-
піталовкладень на підтримку існуючого технологічно-
го рівня підприємств. Наслідком цього стало збільшен-
ня залишкової вартості основних засобів за рахунок їх
ремонту, а не впровадження нових сучасніших техно-
логічних процесів.

Таблиця 1. Показники оцінки інвестиційного потенціалу будівельної галузі

№ 

п/п 
Найменування групи/показника Сутність та методика розрахунку 

1 Виробничий потенціал  

1.1 темп зростання обсягу будівництва Показник динаміки обсягу будівництва, розраховується як 
відношення обсягу будівельних робіт в поточному році до 
обсягу будівельних робіт в попередньому 

1.2 ступінь зносу основних фондів Показник розраховується як відношення середньогалузевого 
рівня зносу основних фондів до загальноукраїнського 

2 Фінансовий потенціал  

2.1 питома вага кількості збиткових 
підприємств  

Показник, відбиває питому вагу кількості збиткових 

підприємств в галузі від загального числа таких підприємств 
у країні 

2.2 рівень рентабельності продукції Показник відношення прибутку від реалізації об’єктів до 
повних витрат на їх будівництво та зведення (по галузі)  

3 Ступінь активності інвестування у 
галузі 

 

3.1 темп зростання інвестицій  Розраховується як відношення об'єму інвестицій у поточному 
році до обсягу інвестицій в попередньому 

3.2 індикатор структури інвестицій в 
основний капітал  

Показник характеризує структуру інвестицій в основний 

капітал по галузях будівництва за аналізований рік. 
Максимальний обсяг інвестицій приймається за 1 

4 Ресурсний потенціал  

4.1 темп зростання виробництва 
будівельних матеріалів  

Розраховується як відношення обсягу виробництва 
будівельних матеріалів в поточному році до обсягу 
виробництва будівельних матеріалів в попередньому 

4.2 індекси цін на будівельні матеріали Показник характеризує динаміку цін на матеріали в галузі за 
аналізований рік по відношенню до рівня цін в попередньому 
аналогічному періоді  
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У структурі основних засобів основна доля доводиться
на машини і устаткування: 2008 р. — 42,1 % і 2012 р. — 41,9
%, на будівлі і споруди: 2008 р. — 36,0 % і 2011 р. — 36,9%.

Одним з ключових і складних питань сучасного періоду є
максимальне і ефективне використання фінансового потен-
ціалу будівельної галузі, тому оцінимо фінансовий потенці-
ал будівельної галузі України за обраними показниками.

На рівень фінансового потенціалу будівельної галузі
впливає наявність власних і залучених ресурсів (у тому
числі засоби зарубіжних інвесторів), здатних підвищува-
ти ділову активність, брати участь в інвестиційному про-
цесі, покращувати інфраструктуру і забезпечувати рен-
табельність діяльності.

На наш погляд, фінансовий потенціал будівельної га-
лузі — це сукупна можливість власних і залучених в буд-
івництво джерел фінансових ресурсів, спрямованих на мо-
дернізацію, розширення, ефективне і якнайповніше вико-
ристання активів, здатних забезпечувати ділову ак-
тивність і фінансово-економічну стійкість в масштабах,
визначених соціально-економічною політикою України.

При зростанні фінансового потенціалу будівельної га-
лузі зростають інтереси потенційних інвесторів, активі-
зуються фінансові стосунки і виникає необхідність у фор-
муванні середовища для розподілу інвестиційних потоків
і отримання максимального економічного ефекту.

Після проведення аналітичного дослідження виявле-
но, що: оборотні активи зменшилися на 6993,4 млн грн. у
січні 2012 р. порівняно із січнем 2010 р. і становили 56078,8
млн грн.; власний капітал зменшився на 9780,1 млн грн. та
становив 16669,6 млн грн. на початку січня 2012 р.; чистий
прибуток також збільшився на 6210,5 млн грн., але все од-
нак спостерігається від'ємне значення на початку 2012 р.
Такі тенденції формують ризики для подальшого збере-
ження позитивної динаміки інвестиційної діяльності
підприємств. За цими даними можемо підсумувати — га-
лузь демонструє збитковість, що пов'язано головним чи-
ном із недостатністю та високою ціною фінансових ре-
сурсів.

Економічні кризи впливають на всі сфери економіки,
а будівельна галузь виступає своєрідним індикатором гли-
бини кризи, при цьому, чим сильніше кризові явища в еко-
номіці, тим повільніше в подальшому будівельна галузь
виходить на свій докризовий рівень розвитку. Пов'язано
це з інерцією інвестиційної сфери.

Слід зазначити, що і в докризовий період в Україні
спостерігався дефіцит інвестицій, спрямованих в будівель-
ний сектор. Міжнародні зіставлення за показником інве-
стування будівельного сектора свідчать про те, що Украї-
на значно поступається за цим показником більшості
країн, що консервує розвиток вітчизняної будівельної
галузі.

Обмежує конкурентоспроможність будівельної галузі
високий рівень зносу основних фондів будівельних орган-
ізацій. Недостатні обсяги інвестування в оновлення
фондів в будівельному секторі, стали причиною того, що
загальний знос фондів в будівельному секторі в 2009 р.
склав 46%. В Україні на душу населення приходиться лише
54 дол. США інвестицій в основний капітал будівельного
сектора, це в 7—8 разів нижче рівня Іспанії, Норвегії,
Бельгії та Швеції, і в 2—3 рази нижче рівня Чехії, Польщі,
Росії. Виходячи з показника інвестицій в основний капі-
тал будівельного сектора на 1 кв. км. території країни,
Україна також є аутсайдером у порівнянні з країнами
Центрально-Східної Європи.

Розвиток будівельного сектора економіки залежить
від попиту на будівельну продукцію в промисловому сек-
торі, секторі комерційної і житлової нерухомості.

Розгортання в Україні промислового будівництва за-
важає відсутність державної стратегії імпортозаміщен-
ня та відродження коопераційних зв'язків усередині еко-
номіки України, реалізація яких дозволила б створити
новий корпоративно-коопераційний каркас економіки і
відродити ті сектори економіки, від яких залежить
збільшення пропозиції вітчизняної продукції на внут-
рішньому ринку.

Провідним сектором економіки має стати багатога-
лузеве машинобудування, яке забезпечує формування
сучасного технологічного укладу, конкурентоспро-

можність і стійку динаміку зростання економіки. Частка
машинобудування в структурі промислового виробницт-
ва повинна бути доведена до 30—40%.

Внаслідок низької будівельної активності, в Україні
спостерігається дефіцит якісної комерційної і житлової
нерухомості. Інвестори в Україні завжди віддавали пере-
вагу офісним проектам у зв'язку з їх порівняно швидкою
окупністю. Однак нове будівництво таких об'єктів, почи-
наючи з 2009 р., призупинено, значна частина розпоча-
тих об'єктів залишається незавершеним. Зміни на ринку
нерухомості полягають у переміщенні багатьох орендарів
в офіси більш низького класу.

Важливою умовою фінансування будівельної діяль-
ності є формування національного капіталу на основі ди-
версифікації джерел фінансування, механізмів залучен-
ня вільних коштів підприємств і заощаджень населення,
створення системи інституційних інвесторів, активізації
фінансових ринків у регіонах. Розвитку будівництва по-
винна сприяти тенденція відновлення кредитування буд-
івельного сектора (обсяг нових кредитів будівельним
організаціям у травні 2013 р. склав 1,5 млрд грн., у червні
— 1,9 млрд грн., в липні — 2,5 млрд грн.). З метою усунен-
ня недоліків іпотечного кредитування необхідно скоре-
гувати законодавство про іпотечні облігації та іпотечні
кредити на придбання житла, про діяльність Державної
іпотечної установи.

Найбільше зростання процентних ставок було відзна-
чено в 1 кварталі 2011 р., коли середньозважена кварталь-
на процентна ставка за кредитами з будівництва досягла
для нефінансових корпорацій — 21%, а домогосподарств
18,2%.

Навіть незважаючи на той факт, що в 2012 р. спостер-
ігається поступове падіння процентних ставок і їх набли-
ження до докризового, починаючи з 2011 р. аж до сьо-
годнішнього дня відзначається негативна тенденція за об-
сягами кредитування юридичних і фізичних осіб з метою
придбання, будівництва та реконструкції нерухомості.

З іншого боку розвиток будівельної галузі має вплив
на загальний економічний розвиток та зростання країни.
В структурі основних видів економічної діяльності будів-
ництво за даними оперативної інформації Держкомста-
ту січні — вересні поточного року по відношенню до 2009
р. займає досить вагоме місце за рівнем розвитку і займає
третє місце після торгівлі та переробної промисловості.

Динаміка інвестицій у будівельну галузь дає мож-
ливість зробити висновок про стабільне зростання ка-
пітальних інвестицій, яке було призупинене дією кризо-
вих явищ у фінансовій системі у 2008—2010 рр.

На сьогоднішній день будівельний сектор і сектор
нерухомості істотно втратили свою інвестиційну при-
вабливість в очах іноземних інвесторів, про що свідчить
звіти основних світових агентств нерухомості (рис. 1).
У сучасній світовій економіці прямі іноземні інвестиції
все частіше виступають як один з важливих джерел еко-
номічного розвитку, структурній і інституціональної
перебудови економіки. Чинником, що характеризує
інвестиційну привабливість галузей, є вкладення іно-
земних інвестицій. У 2011 р. поступило іноземних інве-
стицій по усіх видах економічної діяльності 3,8%, що
являється досить низьким показником інвестиційної
привабливості галузі.

Сьогодні Україна має істотний потенціал для розвит-
ку комерційного та житлового будівництва. Стабілізації
цін на офісні приміщення сприяє прагнення орендарів до
розміщення офісів у місцях більш зручного транспорт-
ного сполучення і виведення їх з центральної частини міст.
Оренда та будівництво офісних приміщень за межами

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

Основні фонди, млрд грн. 315 39,2 66,2 65,3 75,5 

Коефіцієнт оновлення, % 2,9 5,2 3,4 17,5 18,3 

Коефіцієнт вибуття, % 2,2 1,6 1,1 5,2 4,8 

Ступінь зносу основних засобів, % 61,2 60,0 74,9 52,3 55,1 

Таблиця 2. Показники ефективності основних засобів
будівельної галузі України
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№ 

п/п 
Найменування групи/показника 

2012 еталон 

значення оцінка значення оцінка 
1 Виробничий потенціал  5  10 

1.1 темп зростання обсягу будівництва 80,7 2 115 10 

1.2 ступінь зносу основних фондів 55,1 8 75 10 

2 Фінансовий потенціал  3  10 

2.1 питома вага кількості збиткових підприємств  37 5 5 10 

2.2 рівень рентабельності продукції -1,8 1 15 10 

3 Ступінь активності інвестування у галузі  9  10 

3.1 темп зростання інвестицій  137,4 10 120 10 

3.2 індикатор структури інвестицій в основний капітал  0,8 8 1 10 

4 Ресурсний потенціал  6  10 

4.1 темп зростання виробництва будівельних матеріалів  92,1 2 120 10 

4.2 індекси цін на будівельні матеріали 120,7 10 120 10 

 

Таблиця 3. Оцінка інвестиційного потенціалу будівельної галузі

ділової частини міст створює можливість розширення
бізнесу.

Прогнозується, що з підвищенням ділової активності
на початку 2014 р. ціни на офіси підуть вгору, в той час як
обсяг введених в експлуатацію офісних приміщень у 2013
р. проти 2012 г. скоротився майже на 30%, а нове будів-
ництво було обмежено. Ситуація свідчить про певну ак-
тивізацію ринку комерційної нерухомості. У цілому ж Ук-
раїна спізнюється з виходом з кризи в цьому секторі за
кількістю угод з нерухомістю в Росії і Європі. Очікуєть-
ся, що після 2013 р. в Україні теж відбудеться зростання
кількості угод на комерційну нерухомість, після чого ри-
нок швидко активізується.

Представлені статистичні дані дозволяють зробити
висновок про недостатню інвестиційну активність у сфері
будівництва, про значні диспропорції по показнику част-
ки інвестицій в основний капітал в сфері "Будівництво" в
сукупних інвестиціях.

В Україні сформувалися серйозні перепони для
вільної конкуренції в будівельній галузі. Висока концен-
трація і вертикальна інтеграція будівельного сектору,
близькість деяких гравців ринку до міської влади, непро-
зорий процес виділення земельних ділянок паралізують
вільну конкуренцію в будівельному бізнесі.

До складу ресурсного потенціалу будівельного ком-
плексу входить промисловість будівельних матеріалів, ви-
робництво будівельних конструкцій і деталей.

Промисловість будівельних матеріалів включає вироб-
ництво стінових матеріалів, цементну промисловість, ви-
добуток і первинну обробку мінерально-будівельних ма-
теріалів, склоробну промисловість, виробництво облицю-
вальних, оздоблювальних матеріалів та санітарно-техні-
чних виробів. Розміщення промисловості будівельних ма-
теріалів визначається в основному обсягами будівельно-

монтажних робіт за економічними районами та наявні-
стю сировинного фактора. Найпотужнішими центрами
промисловості будівельних матеріалів є Київ, Харків,
Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, До-
нецьк, Маріуполь.

Виробництво будівельних конструкцій та деталей
включає в себе підприємства з виготовлення збірного за-
лізобетону і залізобетонних конструкцій, які тяжіють до
великих промислових центрів і вузлів, населених пунктів
зі значним обсягом житлового і промислового будівниц-
тва (основними з них є Харківське, Львівське, Криворізь-
ке, Луганське та Сумське), домобудівні комбінати
(найбільш потужні зосереджені в Києві, Донецьку, Лу-
ганську, Запоріжжі, Одесі), а також виробництво буді-
вельної цегли, розміщення якої орієнтується на спожи-
вача. Великі центри виробництва будівельної цегли —
Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів,
Чернігів, Івано-Франківськ, Слов'янськ, Бахмут тощо.

За останній час у виробництві будівельних матеріалів
все ширше стали використовуватися вторинні ресурси,
відходи інших галузей промисловості — доменні шлаки,
зола електростанцій та ін. Швидке зростання капіталь-
ного будівництва викликало необхідність індустріалізації
будівельного виробництва з виготовленням на спеціалі-
зованих заводах чорних залізобетонних конструкцій і де-
талей.

Розповсюдженість сировинних ресурсів, дешевизна і
вантажомісткість сировини і готової продукції, масовість
і повсюдність їх використання обумовлюють одночасне
тяжіння виробництва і до сировини, і до споживача.

У 2011 р. в результаті проблем із фінансуванням скоро-
чувались обсяги будівельних робіт, а отже, значно знизи-
лись обсяги введення об'єктів в експлуатацію. За підсумка-
ми року в Україні було введено в експлуатацію 6400 тис. кв.м

житла, що на 39% менше, ніж протягом
аналогічного періоду 2010 р. Відповідно,
зменшення обсягів будівельних робіт
призвело до зменшення попиту на буді-
вельні матеріли, що позначилося на ско-
роченні обсягів їх виробництва. Єдиним
видом будівельних матеріалів, обсяги ви-
робництва якого не зменшувалися, були
плити та керамічні плитки. Це пов'язано
з тим, що у 2011 р., здебільшого, викону-
валися оздоблювальні роботи у будин-
ках, що були зведені у докризовий пері-
од, а також зі стабільним попитом інди-
відуальних забудовників з високим
рівнем доходів.

У 2012 р. спостерігалося деяке по-
жвавлення у будівельній галузі, в ре-
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зультаті чого зріс попит на будівельні матеріли, що по-
значилося на збільшенні обсягів їх виробництва. Так, у
січні — вересні 2010 р. зросли обсяги виробництва плит
та керамічної плитки, вапна, блоків та цегли з цементу,
збірних елементів конструкцій для будівництва тощо.
Тенденція до зменшення обсягів виробництва зберігала-
ся лише у напрямах виробництва керамічної цегли та це-
менту.

Отже, підсумовуючи проведене дослідження ефектив-
ності використання інвестиційного потенціалу будівель-
ної галузі зведемо оцінку у таблицю 3.

Використавши метод квадрату потенціалу будуємо гра-
фічне зображення ефективності використання інвестицій-
ного потенціалу будівельної галузі України в 2012 р.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Основним чинником неефективного використання

інвестиційного потенціалу будівельної галузі є нера-
ціональне використання інвестицій. Оцінка результатів
діяльності будівельної галузі свідчить про збільшення
суми сукупних збитків при зниженні питомої ваги збит-
кових організацій. Усе це дає уявлення з одного боку про
відхід з ринку неефективних учасників, з іншого боку —
про концентрацію фінансових проблем діючих учасників,
що на тлі зниження рентабельності діяльності продовжує
бути загрозою для розвитку усієї галузі. Але першочер-
говою проблемою, яка постає перед будівельною галуз-
зю на даному етапі, є питання створення сприятливого
інвестиційного клімату в Україні, реальних фінансово-
кредитних механізмів для стимулювання промислового та
житлового будівництва з метою підвищення конкурент-
ноздатності галузі, через те, що ринкові умови господа-
рювання вимагають формування нових засад взаємовід-
носин учасників інвестиційного процесу у капітальному
будівництві.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Глобалізаційні процеси є характерною ознакою су-

часності. Вони потребують вирішення актуальних пи-
тань позитивного розвитку та входження національ-
них соціальних стандартів у міжнародний євроінтег-
раційний простір. Проблема фінансового забезпечен-
ня розвитку територій стоїть фактично перед усіма
країнами.

У сучасних умовах функціонування ринкової еко-
номіки особливої актуальності набувають питання зба-
лансованого розвитку регіонів, що пов'язані із необх-
ідністю подолання регіональної асиметрії. Наразі пе-
ред Україною постає проблема фінансової забезпече-
ності регіонів, адже існуючі методи вирівнювання роз-
витку призвели до ресурсної залежності "зверху", по-
силенню соціальної несправедливості та зниженню за-
цікавленості органів державного та місцевого самовря-
дування до підвищення наповнюваності місцевих бюд-
жетів.
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У статті розглядаються теоретичні аспекти бюджетної політики та міжбюджетних відносин, виз-
начено сутність міжбюджетних відносин. Розглянуто сучасний механізм організації та функціону-
вання міжбюджетних відносин, запропоновано стратегію реформування міжбюджетних відносин в
Україні.

The article deals with the theoretical aspects of fiscal policy and intergovernmental fiscal relations that
arise at the stage of execution of budgets, defined the essence of intergovernmental relations, in particular,
stressed financial — monetary nature of intergovernmental relations. Considered modern mechanism of
organization and functioning of intergovernmental relations.
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Тому розуміння механізму функціонування між-
бюджетних відносин дозволить ефективніше розробля-
ти стратегії щодо поліпшення міжбюджетних взаємов-
ідносин, що істотно відобразиться на наповненості
місцевих бюджетів власними коштами, зростанні дефі-
циту фінансових ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Проблемами функціонування та розвитку бюджет-

ної сфери на різних ієрархічних рівнях управління в дер-
жаві, зокрема аспектами міжбюджетних відносин, зай-
мається ряд українських учених, серед яких слід відміти-
ти вчених-економістів В. Бідак, Т. Бондарук, О. Васи-
лик, В. Войцехівський, І. Дзюба, О. Кириленко, Є. Куш-
нарьова, І Луніна, Л. Лисяк, І. Чугунова та інші. Однак,
незважаючи на значну кількість наукових праць, стосов-
но теорії та практики розвитку міжбюджетних відно-
син, існують проблеми, які і досі є дослідженими і роз-
робленими як з позицій теорії та методології, так і з
погляду практичних рекомендацій.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розробка теоретичних і практичних

засад функціонування міжбюджетних відносин в Ук-
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На початку розгляду механізму функціонування

міжбюджетних відносин потрібно визначити сутність та
умови існування зазначеної економічної категорії. Заз-
начимо, що різні автори по-різному визначають це по-
няття. Так, Т. Бондарук визначає міжбюджетні відно-
сини, як грошові розподільні відносини, що виникають
між органами влади різних ланок і зумовлені необхід-
ністю максимально ефективного забезпечення рівних
можливостей реалізації на всій території країни, вста-
новлених Конституцією України соціальних гарантій,
фінансування яких повинне здійснюватися за рахунок
місцевих бюджетів з урахуванням їх географічних, при-
родно-кліматичних і соціально-економічних особливо-
стей [5, с. 388].

Міжбюджетні відносини, на думку І. Луніної, це
система взаємовідносин між державою та місцевим са-
моврядуванням щодо розподілу повноважень держав-
них органів влади й органів місцевого самоврядування,
а також розподілу видаткових зобов'язань і дохідних
джерел між бюджетами різних рівнів [10, с. 60]. В. Ба-
ранова зазначає, що міжбюджетні відносини — це на-
самперед фінансові відносини в системі перерозподілу
відповідних ресурсів між державою, АР Крим та місце-
вим самоврядуванням щодо можливості здійснення по-
вноважень органів державної влади і органів місцевого
самоврядування, спрямованих на сталість розвитку дер-
жави та її регіонів як в економічному, так і соціальному
плані [3, с. 25].

Порівнюючи ці визначення з визначенням закрі-
пленим у ст. 81 Бюджетного кодексу України, за
яким міжбюджетні відносини — це відносини між
державою, Автономною Республікою Крим та тери-
торіальними громадами щодо забезпечення відпові-
дних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідни-
ми для виконання функцій, передбачених Конститу-
цією України та законами України [1], бачимо, що
міжбюджетні відносини носять суто фінансово-гро-
шовий характер та виникають на стадії виконання
бюджетів. Зазначимо, що Бюджетний кодекс визна-
чає лише міжбюджетні відносини як взаємовідноси-
ни між публічно-правовими утвореннями з питань
регулювання бюджетних правовідносин, організації
та здійснення бюджетного процесу. Таким категор-
іям, як бюджетне і міжбюджетне регулювання виз-
начення не дається.

Центральне місце у міжбюджетних відносинах
належить процедурам бюджетного регулювання, яке
полягає у виділенні коштів із Державного бюджету
України до республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і
Севастополя з метою збалансування доходів і ви-
датків кожного бюджету. У вітчизняній бюджетній
практиці використовуються два методи бюджетно-
го регулювання: метод відсоткових відрахувань від
загальнодержавних податків, які збираються на те-
риторії місцевого бюджету та метод прямого фінан-
сування бюджетів у формі міжбюджетних транс-
фертів.

У процесі бюджетного регулювання вирішують-
ся ключові питання: збалансування доходів і ви-
датків місцевих бюджетів різних рівнів; перероз-
поділ бюджетних ресурсів між забезпеченими та
недостатньо забезпеченими у фінансовому плані
територіями; здійснення фінансового вирівнюван-
ня. Фінансове вирівнювання як система інструментів
та заходів забезпечує усунення фіскальних дисба-

лансів шляхом перерозподілу фінансових ресурсів
між рівнями бюджетної системи та між територі-
альними одиницями.

Наявність стимулюючої функції міжбюджетних
відносин є відмітною ознакою бюджетних відносин від
фінансових, вона покликана забезпечити зацікавленість
органів влади різних рівнів в соціально-економічному
розвитку територій, за допомогою проведення роботи
з мобілізації додаткових надходжень до бюджету, ефек-
тивному витрачанні коштів і т.ін. Стимулююча функція
означає, що за допомогою бюджетного регулювання
держава має створювати мотивацію органів влади різних
рівнів до соціально-економічного розвитку територій,
суб'єктів господарювання до застосування сучасних
технологій і високопродуктивних основних засобів,
інвесторів до вкладення тимчасово вільних грошових
коштів в економічно ефективні та соціально-значущі
проекти та інші.

Система регулювання міжбюджетних відносин є
важливою складовою бюджетного процесу, який сприяє
згладжуванню нерівностей між адміністративно-тери-
торіальними одиницями, зумовлених соціально-еконо-
мічними особливостями та можливостями кожного ре-
гіону. В нашій країні, як і багатьох інших, вона є основ-
ним інструментом збалансування бюджетів. [8, с. 58].
Вразливість цієї ситуації полягає в тому, що в ефектив-
но функціонуючих адміністративно-територіальних
громад вилучається частина отриманих ними доходів
для надання допомоги іншим, слабкішим громадам. Не-
гативність цієї ситуації полягає в тому, що вилучення
коштів у високопродуктивних громад стримує динамізм
їх поступального розвитку (що означає не лише втрати
таких територій, але і держави в цілому) і не сприяє роз-
витку слаборозвинутих територій, оскільки надані їм
трансферти покривають дефіцит споживання (надання
гарантованих державою бюджетних послуг) та певною
мірою сприяють консервації їх відсталості в розвитку
[9, с. 132].

Механізм міжбюджетних відносин будується на ос-
нові Бюджетного кодексу, його елементами є інструмен-
ти, методи, фінансові технології та правила, за допомо-
гою яких державні й інші уповноважені інститути впли-
вають на процеси формування і використання бюджет-
них ресурсів для досягнення цілей соціально-економіч-
ної політики держави. В Україні використовуються такі
інструменти, як власні та закріплені доходи, трансфер-
ти, бюджетні позички та кредитні ресурси. Також ви-
діляють методи управління: відрахування від загально-
державних податків і зборів, формульні розрахунки [7,
с. 132].

Міжбюджетні трансферти — це кошти, які без-
оплатно і безповоротно передаються з одного бюдже-
ту до іншого з метою вирівнювання доходної спромож-
ності різних бюджетів та реалізації державних програм
(пов'язаних з соціальним захистом, наданням пільг та
виконанням інвестиційних проектів тощо); їх сума ви-
значається на основі розрахунків видаткових потреб
бюджету та його потенційних доходів. Відповідно [1]
в Україні використовуються такі види трансфертів: до-
тації вирівнювання (у двох різновидах: на вирівнюван-
ня дохідної спроможності бюджетів-реципієнтів та до-
даткових дотацій на додаткові потреби на покриття
бюджетного дисбалансу при наданні державою подат-
кових пільг чи інших змін у зменшенні податкової бази
або розширенні видатків); субвенції (для фінансуван-
ня цільових програм); кошти, що передаються до дер-
жавного бюджету та місцевих бюджетів з інших місце-
вих бюджетів (використовуються переважно для су-
місного фінансування спільних проектів); додаткові до-
тації.

Міжбюджетні трансферти слід розглядати як скла-
дову міжбюджетних відносин, що безпосередньо впли-
ває на забезпеченість громадян суспільними послугами,
фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в умовах
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наявності фінансових диспропорцій між "багатими" та
"бідними" територіальними громадами, виконання важ-
ливих економічних і соціальних програм тощо. Сьогодні
система міжбюджетних трансфертів вже здійснює за-
гальний перерозподіл фінансових ресурсів всередині
бюджетної системи, але її роль у стимулюванні проце-
су розвитку регіонів та здатність забезпечувати відпо-
відним обсягом бюджетних коштів економічні та соці-
альні потреби регіонів і територіальних громад залиша-
ються низькими. Тому важливо розробити і запровади-
ти ефективну систему фінансового вирівнювання, яка
передбачатиме процедури погодження з місцевим само-
врядуванням у справі перерозподілу фінансових ре-
сурсів.

Адже сьогодні, з одного боку, вимога децентралі-
зації бюджетної системи і передачі в розпорядження
місцевих та регіональних органів влади достатніх влас-
них фінансових ресурсів для впливу на регіональний
розвиток, з іншого боку — узгодженість міжбюджет-
них відносин та створення механізмів пріоритетного
розвитку так званих депресивних і проблемних тери-
торій. Однак ні перше, ні друге завдання в Україні по-
вною мірою не реалізоване. Адже досі не створено
відповідного механізму формування місцевих бюджетів
як основного важеля впливу в руках місцевих та регіо-
нальних органів влади на соціально-економічні проце-
си на підвідомчих територіях. А чинна бюджетна систе-
ма не сприяє вирішенню завдань регіональної політики.
Для підтвердження вищезазначеного наведемо показ-
ники, які наочно характеризують сучасний стан справ
бюджетної системи України в контексті міжбюджетних
відносин (табл. 1).

Важливе місце у забезпеченні функціонування ме-
ханізму державного регулювання міжбюджетних відно-
син має організаційна система, яка включає сукупність
органів управління, що взаємодіють на різних стадіях
бюджетного процесу, — прогнозування, планування,
виконання, звітування, контролю. Основою формуван-
ня бюджету, незалежно від його місця у бюджетній си-
стемі, є прогнозна оцінка обсягів доходів, що потребує
достатнього обгрунтування їх прогнозованого значен-
ня. Проте розмежування на єдиних засадах доходів бюд-
жетів відповідного рівня не дозволяє збалансовувати
абсолютно всі бюджети, що пов'язано із значними від-
мінностями у формуванні доходів, видатків бюджетів те-
риторіальних одиниць, які мають об'єктивний характер
і спричинені їх різним рівнем соціально-економічного
розвитку.

Відповідно до форм державного устрою розріз-
няють дві основні організаційні форми міжбюджет-
них зв'язків: унітарну (бюджетний унітаризм) та фе-
деральну (бюджетний федералізм). Тому, важливо
знайти оптимальний варіант побудови децентралізо-
ваної моделі міжбюджетних відносин в унітарній Ук-
раїні, використовуючи позитивні сторони роботи
місцевого самоврядування і розширюючи бюджетну
самостійність, що гарантується законом. Для нашої

країни оптимальним є такий варіант побудови між-
бюджетних відносин, при якому встановлюється мак-
симально допустимий рівень самостійності місцевих
органів за збереження принципу бюджетного уніта-
ризму, під яким розуміється єдність правової бази, ре-
гулювання бюджетних відносин, бюджетної класиф-
ікації, порядку виконання та ведення бухгалтерсько-
го обліку й звітності.

Основу організації міжбюджетних відносин скла-
дають наступні компоненти. По-перше, механізм,
який надає безпосередній вплив на соціальний і еко-
номічний розвиток усіх регіонів країни. Механізм
міжбюджетних відносин відіграє ключову роль у про-
порційному і обгрунтованому розподілі фінансових
ресурсів між рівнями бюджетів, наданні фінансової
допомоги місцевим органам влади та їх стимулюванні
до більш ефективної роботи з мобілізації дохідних
ресурсів на їх території. Сукупність елементів меха-
нізму міжбюджетних відносин виступає основопо-
ложним ланкою в ієрархічній системі організації
міжбюджетних відносин.

По-друге, на систему організації міжбюджетних
відносин безпосередній вплив справляють фактори і
умови на макрорівні (макроекономічні показники, бю-
джетно-податкова та грошово-кредитна політика в
країні, зовнішньоекономічні фактори) і на мікрорівні
(комплекс економічних, соціальних, екологічних фак-
торів), що впливають на рівень дохідних і видаткових
повноважень, фінансової допомоги конкретним тери-
торіальним утворенням.

По-третє, на систему організації міжбюджетних
відносин впливає комплексність і поетапність здійснен-
ня цих взаємин. Етапи ефективної реалізації міжбюд-
жетних відносин включають:

а) визначення об'єктивних можливостей щодо
мобілізації бюджетних ресурсів місцевих органів
влади;

б) визначення видаткових потреб цих органів влади
відповідно до їх прибуткових можливостей;

 в) розподіл фінансової допомоги з метою вирівню-
вання дохідних і видаткових відмінностей бюджетів
місцевих органів влади;

г ) надання стимулюючої допомоги місцевим орга-
нам влади.

Бачення фінансового механізму функціонування
міжбюджетних відносин представлено на рис. 1. [6, с.
56].

В основі організації системи міжбюджетних відно-
син в Україні лежить її ієрархічна структура. Наве-
дена схема організації міжбюджетних відносин дає
можливість системно і комплексно підійти до розг-
ляду цієї проблеми. Вона має як теоретичне, так і
практичне значення, створює можливість комплекс-
ного розгляду та вивчення всієї сукупності складо-
вих системи міжбюджетних відносин. З представле-
ної схеми видно, що організація міжбюджетних відно-
син, у першу чергу, залежить від обраних моделей,

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Збалансованість місцевих бюджетів України до 
вирівнювання (відношення доходів без урахування 
трансфертів до видатків) 

58,3 55,9 52,9 48,6 47,8 47,4 

2. Загальна збалансованість місцевих бюджетів України 

(відношення загальних доходів до видатків) 
98,9 98,7 99,8 100,3 100,1 99,7 

3. Частка дотацій у структурі міжбюджетних 

трансфертів 
56,0 56,0 56,5 50,7 50,5 50,1 

4. Рівень трансфертного навантаження на Держбюджет 
(частка трансфертів з Держбюджету у загальному обсязі 
видатків 46,7Держбюджету) 

24,2 25,7 25,5 28,5 24,2 25,3 

5. Рівень трансфертної залежності місцевих бюджетів 
(частка трансфертів у доходах) 

44,5 46,7 49,1 52,3 51,6 50,9 

 

Таблиця 1. Оцінка показників міжбюджетних відносин України за 2008—2013 рр., %

Джерело: розраховано на основі офіційних даних Міністерства фінансів України та Рахункової палати. Дані за 2013 рік —

оперативні.
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сформованих принципів і розроблених підходів щодо
їх побудови.

Так, модель бюджетного унітаризму, що характер-
на для України передбачає формування бюджету
"зверху — вниз", тобто спочатку основні кошти аку-
мулюються в центральному бюджеті, а потім відбу-
вається їх розподіл між рівнями місцевих бюджетів.
Модель бюджетного федералізму визначає розподіл
бюджетних коштів "знизу — вверх", тобто спочатку
бюджетними коштами забезпечуються бюджети ниж-
чого рівня, а потім відбувається передача ресурсів до
бюджетів вищого рівня.

Однак для України ще не розроблені власні критерії
для впровадження бюджетного федералізму, який вра-
ховував би досвід інших країн, так і потреби країни, ви-
ходячи з її особливостей (в першу чергу унітарного ус-
трою). Для України необхідна змішана модель органі-
зації міжбюджетних відносин, яка передбачає, що спо-
чатку задовольняються потреби державного бюджету
та бюджету місцевого рівня (нижчої ланки), а потім
відбувається подальший розподіл ресурсів, що залиши-
лися на користь обласних, Республіканського бюджету
АР Крим, міст Києва та Севастополя.

При цьому, В. Дорош зазначає, що на сьогодні ви-
значення умов забезпечення ефективного процесу ре-
гулювання міжбюджетних відносин набуває особливої
гостроти, оскільки вони є гарантом зростаючої ролі
фінансів місцевих органів влади в контексті забезпечен-
ня самостійності місцевих бюджетів [6, с. 56].

Отже, всю сукупність міжбюджетних відносин мож-
на представити у вигляді вертикальної і горизонталь-
ної взаємодії публічно правових утворень або, іншими
словами, вертикального і горизонтального міжбюджет-
ного регулювання.

Вертикальне міжбюджетне регулювання — процес
впливу на відносини, що виникають при взаємодії бю-
джетів різних рівнів бюджетної системи. Метою вер-
тикального міжбюджетного регулювання є створення
умов збалансованості і достатньої наповнюваності бюд-
жетів за рахунок власних доходів незалежно від їх рівня.

Завданнями вертикального міжбюджетного регулю-
вання є:

1. Вирівнювання бюджетів бюджетної системи за
доходами і видатками, за допомогою закріплення дохі-
дних джерел за бюджетами та поділі видаткових зобо-
в'язань за рівнями бюджетної системи.

2. Стимулювання органів влади до збільшення над-
ходжень до бюджету за рахунок власних доходів, і
підвищення ефективності бюджетних витрат.

Необхідно відзначити, що при забезпеченні достат-
ньої збалансованості бюджету по доходах і видатках,
тобто за умови, що податкові і неподаткові доходи бю-
джету покривають більшу частину його зобов'язань,
реалізується стимулююча функція міжбюджетного ре-
гулювання, бо в цьому випадку бюджет практично не
отримує міжбюджетних трансфертів, сприяють розвит-
ку "споживчих настроїв".

Проблема вибудовування ефективного механізму
вертикального міжбюджетного регулювання обумовле-
но двома аспектами. З одного боку, необхідно, грунту-
ючись на принципах фінансового федералізму, законо-
давчо розподілити і закріпити витратні зобов'язання за
відповідним рівнем влади. З іншого боку, вертикальне
міжбюджетне регулювання передбачає вирівнювання
потенціалів органів влади з мобілізації коштів до бюд-
жетів усіх рівнів, на основі закріплення їх податкових і
неподаткових джерел.

Таким чином, вертикальне міжбюджетне регулю-
вання зводиться до вертикального міжбюджетного ви-
рівнювання з урахуванням стимулюючої функції ме-
тодів його реалізації.

Горизонтальне міжбюджетне регулювання — про-
цес впливу вищестоящих органів влади на бюджети ниж-
чого рівня бюджетної системи з метою забезпечити гро-
мадянам рівний доступ до бюджетних послуг за рівною
ціною незалежно від території їх проживання.

Для досягнення поставленої мети необхідно виріши-
ти наступні завдання:

1. Забезпечити вирівнювання бюджетної забезпече-
ності регіонів і муніципалітетів.

Рис. 1. Фінансовий механізм функціонування міжбюджетних відносин
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2. Створити систему стимулювання регіональних
і муніципальних органів влади до збільшення дохід-
ної бази бюджетів, підвищення ефективності витрат,
зниженню залежності від міжбюджетних транс-
фертів.

Особливе значення механізму міжбюджетних відно-
син полягає в тому, що його застосування сприяє істот-
ному зменшенню суб'єктивного впливу як вищих органів
влади, так і органів місцевого самоврядування на резуль-
тати визначення обсягів фінансової допомоги, що пе-
редається до бюджетів [13, с. 6].

Глобалізаційні процеси, які відбуваються в соц-
іально-економічному житті України вимагають пере-
гляду та удосконалення процесу державного управл-
іння соціально-економічним розвитком країни, через
реформування вітчизняної економіки загалом та про-
ведення змін у регіональному процесі управління
фінансовими потоками з врахуванням сучасних тео-
ретичних основ даного процесу зокрема. Сучасний
стан та тенденції розвитку України ілюструють, що
будь-які зміни у фінансовому житті країни повинні
відбуватися з урахуванням інтересів територіальних
громад.

Однією з головних тенденцій, що характеризують
сучасну систему міжбюджетних відносин у нашій країні,
є відмова від практики розмежування бюджетних над-
ходжень шляхом застосування нормативів відрахувань
від регульованих доходів, яка до 2001 року була домі-
нуючою у процесі перерозподілу фінансових ресурсів
між бюджетами. Натомість пріоритетне значення у
вітчизняній системі міжбюджетних відносин належить
сьогодні прямим міжбюджетним трансфертам, в основі
розрахунку яких лежить застосування формульного
підходу.

Як відзначає більшість дослідників [1; 4, 7—8], сьо-
годнішня практика регулювання міжбюджетних відно-
син в Україні не відповідає потребам місцевих органів
влади у фінансових ресурсах, враховуючи покладені на
них зобов'язання; не базується на місцевих фінансових
потребах; посилює залежність місцевих органів влади
від обсягу міжбюджетних трансфертів з Державного
бюджету. Сказане засвідчує складність та супереч-
ливість організації міжбюджетних стосунків в Україні.
Навіть після прийняття нової Конституції України її по-
ложення стосовно запровадження нової моделі регулю-
вання міжбюджетних стосунків тривалий час залиша-
лися нездійсненими. На сьогодні виникла думка, що,
можливо, потребує вдосконалення і сама конституцій-
на модель організації міжбюджетних стосунків в Ук-
раїні. Організація міжбюджетних відносин значною
мірою визначається фінансовими інструментами, які
виступають важливою передумовою збалансування
бюджетної системи України та в сукупності функціо-
нують як єдине ціле. Діюча система міжбюджетних
відносин в Україні поєднує в собі як інструменти, що
склалися в бюджетній практиці колишніх СРСР та УРСР,
так і нові інструменти, які було запроваджено в період
90-х років XX ст. При цьому, відзначимо, що існуюча
система міжбюджетних відносин ще не набула рис ста-
більності та завершеності й перебуває на стадії станов-
лення.

Сьогодні питання децентралізації міжбюджетних
відносин виходять на перший план, оскільки фінансова
децентралізація є однією з фундаментальних умов не-
залежності та життєздатності органів місцевої влади:
децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує
можливості участі місцевої влади у розвитку підконт-
рольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє
ефективному забезпеченню суспільними послугами
шляхом ретельнішого узгодження видатків органів вла-
ди з місцевими потребами і уподобаннями. Від фіскаль-
ної децентралізації можна очікувати прискорення
темпів економічного зростання та зниження міжрегіо-
нальних диспропорцій у рівні та якості життя населен-

ня регіонів. Проблема полягає у тому, що й досі існує
велика залежність місцевого самоврядування від роз-
міру виділених трансфертів центральними органами вла-
ди. На місцевому рівні відсутні зацікавленість в додат-
ковій мобілізації власних дохідних джерел, споживацькі
тенденції у ефективному витрачанні бюджетних коштів.
Ситуацію ускладнюють щорічні зміни у складі доходів
та видатків бюджетів, зокрема нестабільність та неуз-
годженість законодавства з питань фінансів, бюджету,
податків.

При цьому проблемою залишилося встановлення
такого рівня децентралізації видаткових повноважень і
повноважень щодо збору податків, який би відповідав
політичним та економічним інтересам держави в ціло-
му.

Значення міжбюджетних трансфертів як фактора
суспільного розвитку повинно зростати разом з пере-
розподілом функцій центральних органів влади на ко-
ристь місцевих органів влади, що сприятиме збільшен-
ню ролі місцевих органів влади при наданні окремих
суспільних послуг.

Враховуючи проблеми, що виникають під час фор-
мування дохідної частини місцевих бюджетів, негайно-
го розв'язання потребує проблема розподілу повнова-
жень, відповідальності та фінансових ресурсів між усі-
ма рівнями управління Державного казначейства. Оче-
видно, що комплекс протиріч у процесах формування і
виконання місцевих бюджетів, співвідношення вхідних
та вихідних потоків фінансових ресурсів триватиме ще
довго, виходячи з тих, які впроваджуються з метою по-
ліпшення стану фінансового забезпечення місцевих
бюджетів.

На сьогодні система міжбюджетних трансфертів
характеризується структурними дисбалансами. Бюд-
жетна система України недостатньо відповідає потре-
бам регіонального розвитку. Надмірна централізація
фінансових потоків призводить до того, що органи
місцевого самоврядування не мають можливості про-
водити у межах своєї компетенції належну політику
розвитку територій. Недостатність власної доходної
бази породжує залежність від вказівок центральних
органів влади, а неможливість проведення власної
політики у задоволенні місцевих інтересів породжує
зниження авторитету органів місцевого самовряду-
вання. Це ставить під сумнів перспективи розвитку де-
мократичних відносин не тільки на місцевому рівні, а
й у масштабах всієї країни. Потрібна подальша рефор-
ма з метою посилення самостійності названих бю-
джетів.

Однією з основних причин недостатньої ефектив-
ності чинної системи міжбюджетних відносин є
відсутність чіткого визначення рівня децентралізації
фіскальної системи (частки місцевих бюджетів у зве-
деному бюджеті, розподілу повноважень щодо
фінансування витрат між рівнями влади, розподілу
доходів між видами бюджетів), якого має досягти
Україна. Для подолання цих проблем та запобігання
погіршенню показників бюджетної системи пропо-
нуємо наступні напрями поглиблення бюджетної
реформи:

— посилення фінансової бази місцевої влади через
вдосконалення системи розподілу доходів і видатків
бюджетів;

— перегляд формульного підходу до розподілу об-
сягів дотацій з метою впровадження вбудованого меха-
нізму заохочення місцевого самоврядування до напов-
нення місцевих та Державного бюджетів;

— удосконалення механізму надання інвестиційних
субвенцій для підвищення стимулів регіонального еко-
номічного розвитку через забезпечення пріоритетності
надання цільових субвенцій, збільшення частки суб-
венцій на соціально-економічний розвиток, формуван-
ня механізму запровадження конкурсних процедур
фінансування місцевих програм;
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— активізація господарської діяльності органів
місцевої влади на підконтрольній території з метою
збільшення частки власних та закріплених джерел до-
ходів у місцевих бюджетах, а також збільшення зага-
лом кількості регіонів, які не потребують трансфертів
із Державного бюджету.

Подальше зміцнення матеріально-фінансових основ
місцевого розвитку потребує суттєвих модифікацій ме-
ханізму надання трансфертів і наповнення місцевих
бюджетів, а це вимагає відповідних розрахунків та вне-
сення змін до законодавчої бази, що є перспективою
подальших досліджень.

Отже, стратегія реформування міжбюджетних
відносин полягає, насамперед, у: зміцненні та створенні
власної стабільної дохідної бази місцевих бюджетів, яка
є фундаментом всієї бюджетної системи і фінансовою
основою місцевого самоврядування; забезпеченні реаль-
ної самостійності бюджетів різних рівнів і досягнення
збалансованості інтересів усіх учасників міжбюджетних
відносин.

ВИСНОВКИ
Отже, міжбюджетні відносини так само як з теоре-

тичної, так і з практичної точки зору, відіграють най-
важливішу роль в утворенні фінансових взаємозв'язків,
які, в свою чергу, забезпечують функціонування бюд-
жетної системи.

Концепція міжбюджетних відносин є основою для
розробки підходів до розмежування дохідних і видат-
кових повноважень між центральними та місцевими
рівнями влади; визначення критеріїв і методів надання
фінансової допомоги суб'єктам бюджетної системи.
Разом з тим, налагоджене розмежування дохідних по-
вноважень між рівнями влади сприяє ефективному збо-
ру податків і зниження податкового навантаження на
різні сегменти економіки, включаючи приватний сек-
тор.

Реформування міжбюджетних відносин має багато-
векторний характер і тісно переплітається з політикою
у сфері соціально-економічного розвитку регіонів і за-
лежить від трансформації державної власності у при-
ватну, від ефективності суспільного виробництва та ба-
гатьох інших чинників. Зокрема в умовах системної кри-
зи суспільства, нестачі коштів важливо знайти шляхи
вдосконалення механізму використання міжбюджетних
трансфертів, сконцентрувати кошти на найболючіших
проблемах розвитку населення.

Подана проблематика має перспективи подальших
наукових досліджень, зокрема у напрямі оптимізації
управління державними фінансами та фінансовим забез-
печенням стратегії соціального розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна — сучасна космічна держава. Саме косміч-

на галузь є пріоритетом державної промислової політи-
ки, здатна забезпечити соціально-економічний та нау-
ковий прогрес країни, створити потужний експортний
потенціал космічної галузі, виступає каталізатором роз-
роблення та впровадження високих технологій, забез-
печує науково-технологічний рівень інших галузей про-
мислової політики.
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OF MOTIVATION OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF SPACE SECTOR

У статті розглядаються особливості залучення фінансових коштів під державні гарантії з метою сти-
мулювання інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі. Визначено умови, порядок та резуль-
тативність отримання державних гарантій підприємствами космічної галузі для реалізації проектів "Цик-
лон  — 4" та "Національна супутникова система зв'язку". Досліджено діяльність вітчизняних підприємств
космічної галузі в умовах виконання міжнародних зобов'язань України. Розкрито проблемні аспекти за-
лучення коштів під державні гарантії підприємств космічної галузі. Визначено обсяг фінансування кос-
мічних проектів під державні гарантії у 2011—2013 роках. Деталізовано ключові завдання державної по-
літики України у 2014 році з метою забезпечення реалізації програм та проектів розвитку вітчизняної
космічної галузі.

In the article features of attraction of financial resources under the state safeguards to stimulate investment
activity of the enterprises of the space industry are considered. The conditions, the order and the effectiveness of
the receiving state safeguards to the enterprises of the space industry for the implementation of projects of the
"Cyclone-4" and "National satellite communication system" are determined. The activity of the national space
enterprises in the conditions of execution international duties of Ukraine is researched. The problem aspects of
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Забезпечення сталого розвитку сучасних космічних
технологій в Україні є важливим чинником для вирі-
шення стратегічних завдань держави, забезпечення
інтересів держави у сфері національної безпеки та обо-
рони. Наразі вітчизняні космічні підприємства відігра-
ють ключову роль у технічному забезпеченні найбільш
значущих космічних програм сучасності. Структурна
перебудова підприємств вітчизняної космічної галузі
є одним із пріоритетів державної промислової політи-
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ки, засобом реалізації сучасної інноваційної стратегії
економічного зростання. Концептуальним завданням
космічної промисловості в сучасних умовах залишаєть-
ся збільшення обсягів виробництва супутників та їх
комплектуючих, ракетоносіїв, які можуть доправляти
на навколоземні орбіти вантажі різного наукового та
господарського призначення, створення перспектив-
них приладів і агрегатів для бортових та наземних сис-
тем.

Як свідчить міжнародний досвід, джерелами
фінансування наукових досліджень, виробництва ви-
сокотехнологічної космічної продукції є: державний
бюджет (28—34 %), приватний капітал (30—40 %),
внутрішні джерела підприємств (15—20 %), міжна-
родні контракти, внутрішні та зовнішні позики. Саме
тому на розвиток космічної галузі також суттєво
впливає державна стратегія розвитку наукових досл-
іджень підприємств космічної галузі, структура дже-
рел фінансування, концентрація державних та інозем-
них інвестицій.

Адже майбутнє підприємств космічної галузі Украї-
ни ускладнюється високим ступенем невизначеності
шляхів економічного розвитку, невиконанням зобов'я-
зань у сфері послідовної державної політики підтрим-
ки інноваційної сфери, недосконалістю та відсутністю
нових заходів в її державному регулюванні у контексті
глобалізаційних процесів та становленні інноваційної
економіки [3, с. 52].

Одним з основних джерел науково-технологічних
розробок у сфері космічної діяльності є бюджетне інве-
стування, що дозволяє здійснювати реалізацію націо-
нальних космічних програм, проводити фундаментальні
космічні дослідження, забезпечувати присутність Украї-
ни на світовому ринку космічних послуг, участь у вико-
нанні міжнародних програм мирного освоєння космо-
су та інвестиційну привабливість космічної діяльності.

Разом з тим, вплив космічної діяльності на вирішен-
ня актуальних завдань соціально-економічного, інфор-
маційного, наукового розвитку суспільства, забезпечен-
ня інтересів держави у сфері національної безпеки та
оборони не відповідає наявному потенціалу космічної
галузі. На жаль, існує значна диспропорція між рівнем
космічного потенціалу та його впливом на вирішення
актуальних загальнодержавних завдань. Особливістю
космічної діяльності є необхідність витрачання значних
коштів без істотного економічного ефекту. Тенденції
розвитку світового ринку космічних послуг свідчать про
нагальну потребу у всебічній комерціалізації всіх її скла-
дових, зокрема максимального залучення державних
інвестицій до капіталу підприємств космічної галузі.

Тому для визначення оптимальної моделі держав-
ного фінансування актуальним і своєчасним є розгляд
механізму залучення бюджетних коштів під державні
гарантії як складової інвестиційної діяльності
підприємств космічної галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблемних питань розвитку косміч-

ної галузі, комерціалізації високотехнологічних
підприємств у своїх працях здійснювали: Бухун Ю.В.,
Дегтярьов О.В., Джур О.Є., Омельченко В.Ю., Левиць-
кий В.В., Приз О.В. [1—6]. Але поза увагою зазначених
фахівців залишилося питання використання державних
гарантій Уряду з метою реалізації сучасних космічних
проектів.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте висвітлення сучасного механізму залучення
бюджетних коштів під державні гарантії для запуску ра-
кетно-космічного комплексу "Циклон — 4" та функці-
онування Національної супутникової системи зв'язку
у 2014 році жоден із вказаних фахівців не розглядав, що
посилює актуальність обраної теми дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей держав-

ного інвестування підприємств космічної галузі з вико-
ристанням механізму залучення бюджетних коштів під
державні гарантії, визначення шляхів вдосконалення та
особливостей інвестування пріоритетних завдань кос-
мічної галузі в контексті вказаної проблематики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах космічна галузь є ключовою лан-
кою інноваційного розвитку України. Її підтримка та
стимулювання дозволить задовольнити довгострокові
інтереси держави у сфері безпеки та оборони, сприяти
розвитку фундаментальної та прикладної науки й осві-
ти.

Завдяки одному з провідних підприємств космічної
галузі України НВП "Хартрон — Аркос" у 2013 році ре-
алізовано проект Європейського космічного агентства:
з космодрому Плесецьк (РФ) здійснено запуск ракети
космічного призначення "Рокот" з трьома європейськи-
ми науковими супутниками "СВАРМ" на борту з метою
вивчення найважливіших параметрів Землі та їх змін під
впливом діяльності людини (вимірювання магнітних сиг-
налів, що виходять з ядра, мантії, кори, океанів, іонос-
фери та магнітосфери Землі).

Подальша діяльність підприємств космічної галузі,
зокрема державного підприємства "Укркосмос", щодо
розробки Супутникової системи зв'язку передбачає
необхідність включення до складу системи додатково-
го, більш потужного обладнання, яке дозволить підви-
щити ефективність функціонування європейського су-
путника "Earth Explorer" та підвищити його рента-
бельність, у зв'язку з чим існує нагальна потреба залу-
чення кредитних ресурсів в обсязі додаткових 15 млн
доларів під гарантії Уряду.

З метою забезпечення виконання міжнародних зо-
бов'язань у 2013 році Уряд України схвалив залучення
під державні гарантії 2,6 млрд гривень додаткового
фінансування, необхідного для реалізації проекту щодо
створення ракетно-космічного комплексу "Циклон — 4"
на космодромі "Алкантара" у Бразилії, який ведеться в
рамках Договору про довгострокове співробітництво,
підписаному між Україною та Бразилією ще у 2003 році.
Реалізація вказаного проекту сприяє посиленню позиції
нашої країни на світовому ринку космічних послуг, зро-
станню обсягів виробництва вітчизняної ракетно-кос-
мічної галузі, дозволить надавати послуги із запуску
космічних апаратів на навколоземну орбіту в інтересах
національних космічних програм України та Бразилії, а
також іншим країнам на комерційній основі.

Оскільки перший запуск ракети-носія "Циклон — 4"
планується здійснити на космодромі "Алкантара" вже
наприкінці 2014 року, то згідно з міжнародними домо-
вленостями, Україна забезпечує розробку ракети-но-
сія та підготовку необхідної виробничої бази, що по-
требує додаткових фінансових витрат переважно за
рахунок державного бюджету. Саме тому підвищенню
конкурентоспроможності підприємств космічної галузі
сприяє залучення інвестицій через механізм надання
державних гарантій.

Таким чином, актуальним питанням для нашої дер-
жави залишається вдосконалення механізму державно-
го інвестування підприємств космічної галузі з метою
їх перспективного та динамічного розвитку, створення
умов для виконання міжнародних зобов'язань у сфері
реалізації космічних проектів протягом 2014 року.

Заслуговує на увагу позиція Левицького В.В., що
основою метою інвестиційної діяльності підприємства
є забезпечення найбільш ефективних шляхів розширен-
ня активів підприємства з позицій перспектив його
розвитку та зростання його ринкової вартості [5, с. 70].

Як свідчить досвід, деякі вітчизняні підприємства
космічної галузі не витримують конкуренції: у серпні
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2013 року, з метою запобігання банкрутству та пошуку
оптимальної моделі поліпшення фінансового стану
Науково-дослідного і проектного інституту "Союз", од-
ного із провідних підприємств вітчизняної космічної га-
лузі, за ініціативою Державного космічного агентства
Кабінетом Міністрів України була здійснена його реор-
ганізація шляхом приєднання до державного науково-
виробничого підприємства "Об'єднання Комунар". Про-
ведений аналіз фінансово-господарської діяльності
НДПІ "Союз" засвідчив його неплатоспроможність, у
зв'язку з чим виникла доцільність об'єднання "Союзу" і
"Комунара", що має стратегічне значення для економі-
ки та безпеки держави, оскільки вказані державні
підприємства не підлягають приватизації [7].

Як слушно вказує Бухун Ю.В., незадовільне еконо-
мічне становище держави, що традиційно фінансує й
регулює космічну діяльність, потребує оперативного
втручання у розстановку нових пріоритетів в контексті
реалізації державної космічної програми. Тому пошук
нових, більш ефективних шляхів проведення і регулю-
вання космічної діяльності є важливим завданням в об-
ласті космічної техніки й технологій [1, с. 208].

Одним із ключових завдань державної політики Ук-
раїни у 2014 році залишається забезпечення реалізації
програм та проектів розвитку в сфері космічної діяль-
ності, в тому числі створення космічного ракетного ком-
плексу "Циклон — 4", Національної системи супутни-
кового зв'язку, забезпечення комплексної державної
підтримки розвитку пріоритетних високотехнологічних
галузей, що є неможливим без залучення державних
інвестицій до капіталу підприємств космічної галузі.

З метою забезпечення розвитку сучасних космічних
технологій здійснюється реалізація Загальнодержавної
цільової науково-технічної космічної програми Украї-
ни на 2013—2017 роки, фінансування якої здійснюєть-
ся переважно за рахунок державного бюджету, оскіль-
ки розвиток космічних технологій є одним із найбільш
ефективних засобів стимулювання розвитку високотех-
нологічних галузей національної економіки, визначаль-
ним фактором її конкурентоспроможності [8]. Космічні
технології та космічна інформація є важливою складо-
вою засобів виконання державних завдань для забезпе-
чення сталого розвитку, безпеки та оборони держави,
підвищення її науково-технічного потенціалу. На реа-
лізацію космічних програм до 2032 року Кабінетом
Міністрів України передбачено 38,5 млрд грн. (4,8125
млрд дол.). Це приблизно складає 2 млрд грн. (250 млн
дол.) на рік. Для порівняння, Російська Федерація на
реалізацію космічних програм витрачає у п'ять — сім
разів більше, аніж наша держава.

Підвищенню конкурентоспроможності підприємств
космічної галузі сприяє залучення інвестицій через ме-
ханізм державних гарантій. Державні гарантії для за-
безпечення повного або часткового виконання борго-
вих зобов'язань підприємств космічної галузі надають-
ся Кабінетом Міністрів України у межах Державного
бюджету України на поточний рік. Проте незалежно від
умов надання гарантії, на практиці, держава зазвичай
не допускає факту прострочення позичальником пла-
тежів і погашає зобов'язання відповідно до умов дого-
вору про надання кредиту, гарантованого державою.

Таким чином, державна політика передбачає забез-
печення реалізації державних космічних програм за ра-
хунок бюджетного фінансування з урахуванням механі-
зму залучення коштів під державні гарантії, формуван-
ня державного замовлення на цільові космічні проекти.

Стаття 6 Закону України "Про Державний бюджет
на 2014 рік" від 16.01.2014 року встановлює, що суб'єкти
господарювання, щодо яких приймається рішення про
надання державних гарантій для реалізації інвестиційно-
го проекту "Створення космічного ракетного комплексу
"Циклон — 4"", звільняються від зобов'язання надавати
майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань
за наданими у 2014 році державними гарантіями [9].

З метою активізації та стимулювання залучення
інвестицій до капіталу підприємств держава здійснює
концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних на-
прямах розвитку економіки, у тому числі й у космічній
галузі. Рішучим кроком до розроблення довгостроко-
вої стратегії залучення коштів під державні гарантії на
період до 2032 року стала Постанова Кабінету Міністрів
України "Деякі питання здійснення головними розпо-
рядниками бюджетних коштів капітальних видатків по-
над обсяги встановлених бюджетних призначень" від 3
червня 2013 року №404 [10], яка регламентує порядок
використання коштів, передбачених у державному бюд-
жеті для обслуговування та погашення зобов'язань за
залученими під державні гарантії коштами. Бюджетні
кошти використовуються для обслуговування та пога-
шення зобов'язань за запозиченням і спрямовуються: на
часткову компенсацію відсотків, компенсацію відсотків
у повному обсязі, часткову компенсацію відсотків та
часткове погашення запозичення, компенсацію
відсотків та погашення запозичення у повному обсязі
підприємств космічної галузі.

Запозичення може бути здійснено шляхом оформ-
лення кредиту з додержанням таких умов: строк кори-
стування за запозиченням не перевищує 10 років; видат-
ки з обслуговування запозичення здійснюються щомі-
сяця з 25 до 31 числа місяця, що настає за звітним; по-
вернення основної суми запозичення здійснюється щок-
варталу з 25 до 31 числа місяця, що настає за звітним
кварталом. Джерелом повернення запозичення можуть
бути кошти державного або місцевих бюджетів, а та-
кож інші джерела. Вказаний механізм дозволяє забез-
печувати підприємства космічної галузі кредитами, га-
рантуючи, що у разі їх неповернення позичальником з
кредитором розрахується держава.

Для отримання державних гарантій підприємства
космічної галузі повинні отримати позитивні висновки
за результатами проведення державної експертизи
та оцінки економічної ефективності інвестиційного
проекту. За таких умов підприємство космічної галузі,
з метою реалізації інвестиційного проекту, звертається
до Державного космічного агентства України для ухва-
лення рішення про підтримку інвестиційного проекту та
подає такі документи: інвестиційний проект; інформа-
цію про: результати оцінки ефективності реалізації інве-
стиційного проекту (чистий прибуток, строк окупності,
надходження до бюджетів від сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів); оціночну вартість інвестицій-
ного проекту та строк його реалізації; ресурси, не-
обхідні для реалізації інвестиційного проекту, альтер-
нативні джерела його фінансування, обгрунтування
щодо необхідності залучення запозичень; обсяг запо-
зичень, які залучаються для реалізації інвестиційного
проекту, джерела їх повернення, спосіб забезпечення
виконання суб'єктом господарювання зобов'язань пе-
ред державою; застосовану процедуру відбору креди-
тора та особи, якій надано повноваження щодо залу-
чення запозичень, з урахуванням вимог законодавства
про здійснення державних закупівель; наявність
(відсутність) у суб'єкта господарювання простроченої
понад три місяці заборгованості перед державним бюд-
жетом із сплати податків і зборів (обов'язкових пла-
тежів); копію листа банку про наміри надати запозичен-
ня; орієнтовний графік погашення та обслуговування
кредиту і сплати відсотків за ним; завірені копії проек-
ту кредитного договору та проспекту емісії; балансу та
звіту про фінансові результати за останні вісім звітних
періодів з додатками до них. Відповідальність за повно-
ту та достовірність зазначеної інформації несуть суб'єк-
ти господарювання, які їх подають.

З метою повного та своєчасного виконання зобо-
в'язань за гарантійною угодою, у разі виникнення не-
передбачених обставин (зростання плаваючої відсотко-
вої ставки, зниження курсу національної валюти), що
призвели до зростання витрат бюджету, Міністерство
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фінансів України має право здійснювати платежі відпо-
відно до укладених договорів, незалежно від обсягу
коштів, визначених на цю мету у відповідному бюджеті.

Враховуючи вітчизняний позитивний досвід залу-
чення коштів під державні гарантії підприємств косміч-
ної галузі, головними проблемами, які заважають ук-
раїнській космічній галузі розвиватися є брак держав-
ного замовлення та недостатнє державне фінансуван-
ня. Виходячи із статистичних показників виконання
міжнародних зобов'язань України у космічній сфері для
завершення розробки ракети-носія "Циклон — 4" та
створення наземного комплексу шляхом внеску Украї-
ною до капіталу спільної українсько-бразильської біна-
ціональної компанії "Алкантара Циклон Спейс" під дер-
жавні гарантії було залучено: у 2011 році — $260 млн,
2012 році — $410 млн, 2013 — $320 млн На виконання
боргових зобов'язань за кредитами, залученими під дер-
жавні гарантії для реалізації проектів "Циклон — 4" та
"Національна супутникова система зв'язку" видатки із
державного бюджету у 2014 році складають 2081775,0
гривень [9].

ВИСНОВКИ
Дослідженням встановлено, що в сучасних умовах

реалізація інвестиційних проектів "Створення косміч-
ного ракетного комплексу "Циклон — 4"" та Національ-
ної супутникової системи зв'язку неможливо без вико-
ристанням фінансових активів, залучених під державні
гарантії. На виконання Програми розвитку економіки
України на 2013—2014 роки вважається необхідним
збільшення обсягів залучення коштів під гарантії Уря-
ду у космічну галузь, що надасть можливість здійснити
остаточну реалізацію проектів "Циклон — 4" та забез-
печити завершення створення та повноформатне функ-
ціонування Національної супутникової системи зв'яз-
ку у 2014 році, що дозволить запускати українські су-
путники у космос на пільгових умовах, підвищити
міжнародний імідж України як надійного партнера з
розвиненими сучасними технологіями; сприятиме по-
глибленню міжнародного космічного співробітництва;
забезпечити доступ населення України до світових
інформаційних ресурсів, стимулювати застосування су-
часних цифрових та широкосмугових технологій; забез-
печити супутникове телерадіомовлення на території
України та за її межами, надати ресурс для телекомун-
ікаційного забезпечення прикладних інформаційних
систем в галузі освіти, науки, культури, охорони здо-
ров'я та медицини.
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ВСТУП
В умовах виходу України з фінансової кризи ос-

новою стратегії економічного і соціального розвит-
ку регіонів має стати реалізація відповідної кон-
цепції, спрямованої на запровадження інноваційної
моделі структурної перебудови регіонів України, як
високотехнологічних суб'єктів держави, що безпо-
середньо матиме вплив на реалізацію стратегії випе-
реджального розвитку економіки, яка могла б гаран-
тувати щорічні темпи зростання ВВП на рівні 16—
17% та забезпечення на цій основі відчутного підви-
щення рівня життя населення.

Світовий досвід засвідчує, що таке зростання є
практично реальним, але лише за умови створення
розгалуженої інноваційної інфраструктури на ос-
нові науково-технологічного оновлення виробницт-
ва.

УДК 351. 82:658

Г. І. Груба,
д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

G. Gruba,
PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE REGULATION OF INTELLECTUAL CAPITAL UKRAINE

Визначено основні перешкоди інноваційного розвитку в Україні, а саме: законодавча база з питань
регулювання суб'єктів інноваційної діяльності, неналежна підтримка діяльності винахідників, раціона-
лізаторів, науковців, проблеми при входженні на міжнародний ринок, не реалізація освітнього та науко-
во-технічного потенціалу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та науково-технічних досяг-
нень. Розроблено інтегровану концепцію державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу
регіонів України, в якій наведено концептуальні моделі для вирішення проблем безсистемної реалізації в
інноваційній та інформаційній сфері регіону.

The main obstacles for innovation development in Ukraine , namely legal framework for the regulation of
business innovation, improper Activities for inventors, innovators , scientists, problems in entering the
international market, not an educational , scientific and technological capabilities in the field of information
and communication technologies and scientific and technological achievements. The integrated concept of state
regulation of intellectual capital regions of Ukraine, which are conceptual models to solve problems haphazard
implementation of innovation and information sector in the region.

Ключові слова: концепція державного регулювання, розвиток інтелектуального капіталу, інноваційний
розвиток, інноваційна діяльність, інформаційна сфера.

Key words: the concept of state regulation, the development of intellectual capital, innovative development,
innovation, information sector.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробці теоретико-концептуальних підходів до
провадження технологій державного управління еко-
номікою у сфері нагромадження інтелектуального ка-
піталу присвячено низку праць зарубіжних та вітчиз-
няних учених, а саме: О. Алимова, Д. Белла, Дж. Гелб-
рейта, Б. Данилишина, Л. Діккенса, І. Єгорова, Л. Едв-
ідсона, М. Мелоуна, Т. Стюарта, Б. Андрушківа, О. Бут-
нік-Сіверського, Б. Малицького, І. Бистрякова, В. Геє-
ця, Ю. Лисенка, О. Ляпунова, В. Микитенко, О. Нові-
кової, Г. Савіної, О. Цибульова, А. Чухно, Я. Яцкова
та ін. Віддаючи належне науковому здобутку попе-
редніх наукових розробок, необхідно визнати, що не-
вирішеними залишилися проблеми щодо розроблення
дієвої державної економічної політики з формування
інтелектуального капіталу та його складових в кон-
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тексті модернізації національної економіки. Невиріше-
ними лишилися питання щодо формування концепції
державного регулювання розвитку інтелектуального
капіталу регіонів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання статті:
— визначити основні перешкоди інноваційного роз-

витку в Україні;
— розробити інтегровану концепцію державного ре-

гулювання розвитку інтелектуального капіталу регіонів
України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Так, на думку А. Кобця, стратегічною метою еко-

номіки України є гарантування стабільності розвит-
ку на базі створення високоефективної соціально-ор-
ієнтованої економіки всіх регіонів, яка забезпечить
високий рівень життя населення, мотивацію до тру-
дової та підприємницької діяльності рівноправне
партнерство у світовому економічному співтоваристві
[1].

Основними перешкодами інноваційного розвитку в
Україні є численні фактори такі, як:

— по-перше, законодавча база з питань регулю-
вання суб'єктів інноваційної діяльності є недоскона-
лою у наслідок недостатньо сформульованої стра-
тегії науково-технологічного та інноваційного роз-
витку;

— по-друге, неналежна підтримка діяльності вина-
хідників, раціоналізаторів, науковців, що мають завер-
шені науково-технічні розробки, відсутність центрів
трансферу технологій. Дана проблема безпосередньо
впливає не тільки на розвиток національного господар-
ства, але й на формування інтелектуального капіталу,
бо результатом інтелектуальної діяльності є саме ство-
рення інтелектуальних, інноваційних високотехнологі-
чних продуктів та послуг. За обставин незначної участі
України на світовому ринку зменшується можливість
просування інтелектуального продукту за межі Украї-
ни;

— по-третє, виникають вагомі проблеми при вход-
женні на міжнародний ринок, так як кон'юктура світо-
вого ринку високотехнологічної продукції та послуг
вже сформована;

— по-четверте, освітній та науково-технічний по-
тенціал непевною мірою реалізується у сфері інфор-
маційно-комунікаційних технологій та науково-техн-
ічних досягнень. Тому для активізації інноваційного
розвитку в Україні потрібно створити потужну інно-
ваційну інфраструктуру, сприяти створенню центрів
трансферу технологій, що мають впливати на викори-
стання науково-технічного та інтелектуального капі-
талу України, охорони майнових прав на високотех-
нологічні товари та послуги на території держав, де
вони впроваджуються у виробничу діяльність, розши-
рення міжнародного науково-технічного співробітниц-
тва [2, 3].

За таких обставин необхідно систематизувати ос-
новні концептуальні підходи щодо формування інтелек-
туального капіталу регіонів України, які представляють
собою систему державного регулювання у сфері інно-
ваційного розвитку, економіки знань, інформатизації,
електронного урядування, економічного та соціально-
го розвитку, конкурентоспроможності регіональної
економіки.

При цьому ефективне державне регулювання фор-
мування інтелектуального капіталу регіонів країни,
можливе лише за умови реалізації масштабних страте-
гічних проектів на регіональному та міжрегіональному
рівнях, до яких необхідно залучати практично всі сек-
тори національної економіки. Вибір оптимальної моделі
регулювання даних процесів є досить складним, але важ-
ливим завданням для України.

У сучасних умовах, на нашу думку, доцільно поєдна-
ти в інтегрованій концепції державного регулювання
розвитку інтелектуального капіталу регіонів України
концептуальні моделі для вирішення проблем безсис-
темної реалізації в інноваційній та інформаційній сфері
регіону для відвернення ризиків та загроз економічно-
му зростанню.

Підкреслимо, що інтегрована концепція, яка по-
єднує дві компоненти (комплексну і ресурсно-фінан-
сову), — є узагальненим відображенням структурно-
логічної схеми дослідження, а розроблені заходи за ви-
користання практичного інструментарію — є відтво-
ренням можливих шляхів реалізації національних інте-
ресів.

Головна мета зазначеної концепції — забезпечити
високий рівень ефективності управління використанням
інтелектуального капіталу на регіональному рівні. Вона
здійснюється у процесі реалізації моделі оптимального
використання інтелектуальних ресурсів та ініціювання
процесів формування, нагромадження і резервування
інтелектуального капіталу регіонів України з метою
підвищення рівня їх конкурентоспроможності та віднов-
лення конкурентних позиції на зовнішньому і внутріш-
ньому ринку країни.

Основні структурні елементи пропонованої до ви-
користання інтегрованої концепції зумовлені існуван-
ням груп взаємозалежних чинників внутрішнього та
зовнішнього середовища. Останні ж, належать до на-
ступних економічних факторів: рівень глобалізації,
вихід на світовий ринок, інтернаціоналізація торгівлі.
Крім того, перехід до інтелектуальної економіки,
створення її політико-правового підгрунтя, нововве-
дення в техніці та технологіях, екологічна сфера —
новий чинник, що активізує інтелектуальний капітал
і висуває до нього відповідні вимоги. Це — некеро-
вані чинники. Доцільно здійснювати оцінювання/про-
гнозування їхніх параметрів за результатами перма-
неного моніторингу. При цьому, зауважимо, що про-
цедури оцінювання та аналіз вагомості їхнього впли-
ву — є основою для визначення складу дієвих техно-
логій управління формуванням інтелектуального ка-
піталу регіонів.

Підкреслимо, що внутрішніми керованими чинника-
ми є наступні: інтелектуальний потенціал економічно
активного населення, організаційна його структура,
головні принципи та методи управління, головні засоби
мотивації праці, прийняття управлінських рішень, вико-
нання визначених планів і завдань, сучасна інформацій-
на база та ін.

Відтак, зазначимо, що процес управління формуван-
ням інтелектуального капіталу регіонів охоплює бага-
томірні процедури із:

— планування процесів формування та розвитку
інтелектуального капіталу;

— їх організацію та коригування цільових орієнтирів
розвитку;

— накопичення й нарощування інтелектуального ка-
піталу;

— контролювання процесів трансформації;
— розроблення засобів і заходів із мотивації фор-

мування системи наука-підприємство-ринок та узгод-
ження інтересів її складових за формування та розвит-
ку інтелектуального капіталу тощо.

Зазначене дозволяє визначити масштаби попиту
на інтелектуальні продукти і підвищити зацікавле-
ність основних їх споживачів як внутрішніх, так і
зовнішніх.

Основні характеристики формування інтелектуаль-
ного капіталу регіонів зумовлені ініціюванням процесів
у межах творчої атмосфери, яка створює сприятливі
умови для його трансформації та нарощення. А виник-
нення синергетичного ефекту, функціонування замкне-
ного циклу "наука — підприємство — ринок" забезпе-
чить збалансованість між попитом і пропозицією. Зва-
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жаючи на викладене вище можна зазначити, що пред-
ставлена структура інтегрованої концепції формуван-
ня інтелектуального капіталу являє собою складну три-
рівневу систему:

— перший рівень — сукупність пропозицій та ідей
щодо реалізації загальної стратегії, що забезпечують
довготривалий ефект;

— другий рівень — сукупність поточних планів і про-
грам із забезпечення формування та реалізації нової
стратегії;

— третій рівень — розробка і реалізація Загального
плану формування інтелектуального капіталу на під-
ставі розроблених детальних програм, а також оптимі-
заційних рішень.

З авторського погляду, реалізація запропонованих
процедур дозволить сформувати та реалізувати опти-
мальну для України модель розвитку інтелектуального
капіталу регіонів.

При цьому, визначальною ознакою нового етапу
соціально-економічного розвитку регіонів України, у
разі реалізації інтегрованої концепції, стає визначаль-
на роль інновативно-інформаційних чинників розвит-
ку.

Відтак, їх базис передбачає впровадження ключо-
вих елементів у робочу силу, а саме:

— підвищення рівня освіти та кваліфікації;
— набуття позитивного досвіду практичної діяль-

ності;
— інтелектуалізація соціально-культурної сфери

тощо.
Зазначене і спричинить у найближчому майбутньо-

му формування умов для виникнення принципово но-
вого типу розширеного виробництва, яке базуватиметь-
ся на інноваційних знаннях. При цьому фундаментальні
та прикладні знання, конструкторські розробки й
інформація (інформаційний ресурс), а також машинні
заходи їх обробки стануть основною рушійною силою
реалізації інноваційної моделі розвитку, тим самим
спричинюючи регенерацію економічної системи до жит-
тєздатної форми.

Динамічний процес становлення нових форм
організаційно-економічних відносин на різних
рівнях управління базується на відмові від виключ-
но технократичного бачення наслідків упроваджен-
ня управлінських, економічних і технологічних про-
цесів. Тому нагромадження інноваційних чинників
впливу на регіон, особливо на еволюцію його інвес-
тиційних, трансформаційних процесів, дозволяє кон-
статувати необхідність реалізації принципових по-
ложень функціонування постіндустріальної еконо-
міки як системного утворення надзвичайного рівня
складності.

Глибинні наслідки перетворень більш ніж очевидні:
— змінюється виробничий базис українського су-

спільства;
— оновлюються принципи його конструювання;
— матеріально-речові елементи внутрішнього сере-

довища доповнюються потенціальними можливостями
пристосування українського соціуму та його еліти до
соціально-економічної реальності.

Тому якісне оновлення виробництва значною мірою
полягає саме у висуванні на перший план сукупності
граничних ресурсних, сировинних, науково-технічних і
технологічних можливостей регіону, а також гармоні-
зації та досягненні цільових орієнтирів економічного
зростання.

Певним чином, підсумовуючи вищенаведені виклад-
ки, констатуємо, що на сьогодні в Україні у більшості
видів економічної діяльності відбуваються або наміча-
ються ентропійні процеси, що поступово набувають
патологічного характеру. Зростання ролі освіти як чин-
ника системної трансформації пов'язане безпосередньо
з виникненням інтелектуально-виробничого феномена
— інтелектуального капіталу, що складається з набу-

тих знань, навичок, мотивацій і енергії, якими наділені
фахівці, хоча останні можуть їх використовувати на
власний розсуд протягом певного часу.

Доводиться констатувати — сучасна тенденція
падіння в Україні інтересу до отримання високого
рівня кваліфікації, зниження мотивації до системно-
го процесу набуття знань не забезпечує розширен-
ня, поглиблення та інтенсифікації процесу вироблен-
ня, нагромадження, трансформації, трансляції, по-
ширення і практичного використання інтелектуаль-
ного капіталу — головного джерела нарощення по-
тенціалів системно-універсального функцінуваня та
розвитку українського соціуму на сучасному етапі
історії.

При чому власне питання освоєння, розвитку і
використання інтелектуального капіталу відіграють,
на даний час, провідну та вирішальну роль у ко-
мерційній, підприємницькій, виробничій і зовнішнь-
оекономічній діяльності регіонів й організацій усіх
форм власності.

Проте процеси формування зазначеної компонен-
ти, її нагромадження, поступаються "сировинному за-
хопленню" — тобто на даний час провадиться лозунго-
ва політика формування інтелектуального капіталу ре-
гіонів України.

Зазначене вимагає негайної реалізації дієвого меха-
нізму державного регулювання розвитку інтелектуаль-
ного капіталу регіонів України з метою прискорення
процесів модернізації останньої.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновані заходи дозволять на

практиці реалізувати концепцію повного інноваційно-
го циклу: фундаментальні наукові дослідження — по-
шукові наукові дослідження — розробки — створення
дослідних зразків нової техніки — виробництво товар-
ної продукції — комерціалізація результатів наукових
досліджень і передача технологій і наукоємної готової
продукції з університету в промисловість, а також кад-
рове забезпечення.

Для втілення положень даної концепції в життя не-
обхідне також відповідне законодавче забезпечення,
яке б надавало більш широкі права як окремим членам
колективу, так і університету в цілому і яке б на перше
місце ставило би інтереси виробника у результатах своєї
праці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток глобалізаційних процесів не тільки не

зменшує ролі держави в економічному житті, а на-
впаки, ставить питання про її збільшення, оскільки
посилюється необхідність використання нових ефек-
тивних управлінських підходів до проблем, з якими
стикається національна економіка під час глобалі-
зації.

Економічна політика держави в умовах зміцнен-
ня ринкових відносин є системою заходів законодав-
чого, виконавчого і контролюючого характеру, спря-
мованих на адаптацію наявної соціально-економіч-
ної системи до сучасних умов життєдіяльності сус-
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пільства. Важливою проблемою в даному аспекті
постає відсутність науково обгрунтованого підходу
до визначення основних елементів пріоритетної ролі
держави в регулюванні економіки, нерозробленість
правових засад здійснення такої діяльності, що
сприяє розвитку різних сегментів тіньової економі-
ки, що є серйозною загрозою економічній безпеці
держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Досліджуючи причини збереження і навіть зрос-

тання ролі інституту держави в економіці, Дж.
Стігліц пов'язує їх із неефективним за Парето рин-
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ком через ряд недоліків [1, с. 150]. Серед них автор
виділяє такі: неспроможність механізму конкуренції
протистояти монополії; неспроможність ринку по-
стачати суспільні товари і послуги; недосконалість
інформації про ситуацію на ринку; періодичні випад-
ки високого безробіття, простоїв обладнання, інфля-
ція, нерівновага.

Слушно, на нашу думку, зауважує професор Ю. Пет-
руня, що діяльність держави як суб'єкта економічного
регулювання виявляється в її економічній політиці [2,
с. 263].

Для вивчення перетворень у сучасній соціально-еко-
номічній структурі С. Єрохін застосовував положення
структурних трансформацій [3, с. 8]. З цього приводу
російський дослідник А. Шастико наголошує, що утво-
рення економічної політики є результатом поєднання
різноманітних моделей інституціональної економіки [4,
с. 32]. Проте серед науковців практично відсутні дис-
кусії стосовно того, що сучасна система економіки на-
лежить до змішаного типу.

Участь держави у процесі економічного розвитку,
як вважає професор Т. Мельник, забезпечує можливість
координувати діяльність усіх економічних агентів, щоб
узгодити економічні інтереси окремих інституціональ-
них одиниць та національні економічні інтереси [5, с.
247].

Останнім часом актуалізуються дослідження пи-
тань ролі державної політики в окремих сферах еко-
номіки. Тут варто відмітити праці Н. Малиш, зокре-
ма її статтю "Методологічні засади макроекономіч-
ного аналізу державної політики", в якій підкрес-
люється, що в умовах геоекономічних трансформацій
макроекономічні засади державної політики повинні
базуватись на розробленні дієвих державних про-
грам із урахуванням реальних макроекономічних по-
казників і глобальних світових тенденцій [6]. В іншій
своїй публікації автор визначає особливості ме-
ханізмів державного управління у сфері екології в
Україні [7].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання визначення ролі держави в регулюванні

економічних відносин в умовах сьогодення, як прото-
тип політики добробуту населення, в українській нау-
ковій літературі вивчено недостатньо. На нашу думку,
це пов'язано з тим, що комплекс заходів, який тради-
ційно вважали соціальною політикою в Радянському
Союзі, є набагато вужчим від того феномену, що існує
сьогодні.

Особливо роль державного регулювання зростає в
умовах наявної економічної кризи. Світовий досвід по-
казав, що вихід із кризи можливий лише при твердій
централізації державної влади й проведенні нетривіаль-
них заходів щодо забезпечення економічного росту.
Тому основною метою даної статті є теоретичне обгрун-
тування ролі держави в регулюванні економічних відно-
син як системного поняття.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення дієвості системи державного управ-

ління потребує в ХХІ-му столітті її адаптації до нових
вимог трансформації суспільства. Тому для переоріє-
нтації економічної політики у бік розвитку добробуту
населення доцільним є розширення традиційної сис-
теми влади до: світоглядної, ідеологічної, законодав-
чої, виконавчої, судової, регіональної та місцевої, які
б працювали на принципах професійного та демокра-
тичного представництва [8]. Розвиваючи дану тезу,
український дослідник С. Сардак вважає, що у страте-
гічному періоді ці заходи можуть викликати не-
обхідність зміни форми правління (парламентська чи
президентська республіка, конституційна монархія).
Важливого значення набувають заходи забезпечення
якості праці державних службовців: процедури їх

відбору, вікові та кваліфікаційні вимоги, співвідношен-
ня повноважень і відповідальності, заходи розвитку
(підвищення кваліфікації, оцінювання, здатність до
саморозвитку), можливість суспільного контролю та
люстрації [9, с. 281].

Економічна політика держави, згідно з традиційни-
ми поглядами, є одним із проявів (функцій) державного
управління. Тому на державу покладений обов'язок
установлювати загальні норми життєдіяльності та фун-
кціонування суспільства. Сучасна ринкова економіка не-
мислима без ефективного механізму її взаємодії з дер-
жавою, з органами законодавчої та виконавчої влади.
Більше того, цей механізм став однією із сутнісних ознак
високо розвинутого демократичного суспільства, ос-
новною ознакою якого є високий рівень добробуту на-
селення країни.

Таким чином, пошуки адекватної міри державно-
го регулювання економіки є головною тенденцією в
розвитку сучасного світового ринкового господар-
ства. Дозволяючи зберегти практично всі переваги
ринку, регулювання дає можливість згладити нега-
тивні сторони його функціонування, перш за все, в
соціальній сфері. При цьому особливо важливим мо-
ментом для нашої країни є забезпечення утримання
відносного балансу між економічною ефективністю та
соціальною справедливістю. У результаті збалансова-
ного розвитку економічної і соціальної сфер відбу-
вається підвищення стабільності й ефективності фун-
кціонування всіх суспільних механізмів. Саме таке
завдання і стоїть перед українською владою: знайти
збалансовану міру державного втручання в економі-
ку, і саме на це спрямовано багато законодавчих
ініціатив останніх років.

Концептуальні основи державної економічної полі-
тики у даному напрямі можуть бути зведені до таких
цілей економічної політики держави, які й складають її
основу:

1. Економічне зростання. Головною кінцевою метою
кожної національної економіки й економічної політи-
ки є добробут населення, який досягається лише через
економічний розвиток держави. Заходи економічної
політики, спрямовані на досягнення цієї мети, можуть
бути різними, але їх поєднує спрямованість на активі-
зацію найважливіших факторів економічного росту,
серед яких — інвестиції капіталу, реструктуризація еко-
номіки, ефективна зайнятість та зростання продуктив-
ності праці, високий платоспроможний попит населен-
ня тощо.

2. Оцінка стану економічного розвитку країни.
Формування економічної політики держави починаєть-
ся з об'єктивного аналізу її економічного стану, який
проводиться на конкретному господарському рівні, ви-
діляються критичні місця в структурі економіки краї-
ни, галузі, регіону. Оцінюються терміновість вирішен-
ня проблем, альтернативні наслідки усунення негатив-
них явищ.

3. Визначення стратегії. В сучасних умовах, коли
декларується стратегія переходу України до економіки
інноваційного типу, важливим завданням державної
економічної політики є формування національної інно-
ваційної системи, що забезпечує ефективну співпрацю
науки, бізнесу та держави. Для цього необхідне прове-
дення комплексу заходів, які стосуються таких важли-
вих напрямів як формування сприятливого податково-
го режиму і митної політики; вдосконалення законодав-
чої бази в області захисту та використання інтелекту-
альної власності; створення ефективної інноваційної
інфраструктури, що забезпечує трансферт результатів
сектора досліджень та розробок в національну і гло-
бальну економіку.

4. Формування політики відповідності інтересам
економічної системи Перше питання, відповідь на яке
суттєво впливає на формування концепції державної
економічної політики: наскільки принципи ринкової
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економіки є недоторканною цінністю, якою мірою від
них можна відступати при збереженні панування цих
принципів. Питання це надзвичайно важливе, оскільки
від нього залежить можливість застосування адмініст-
ративних засобів регулювання, державного програму-
вання, націоналізації й розвитку державного сектору.
Приватизація державних підприємств, доцільність і
ефективність таких заходів також є предметом даного
аналізу.

5. Визначення доцільності застосування інстру-
ментів державного регулювання. Вибір інструментів
державного регулювання залежить від багатьох фак-
торів: сфери регулюючого впливу, виду економічної
діяльності, бажаного наслідку тощо. Наприклад,
інструменти державного регулювання зовнішньої
торгівлі поділяються на митні та не митні. Серед них
розрізняють ті, які стимулюють експорт — прямі та
непрямі експортні субсидії, й ті, що обмежують
імпорт — мито, квоти, ліцензії тощо, тобто торго-
вельні обмеження. У цьому плані важливо врахувати
інтереси національних суб'єктів економічної діяль-
ності при підписанні міжурядових й інших міжнаціо-
нальних угод.

Вважаємо, що практична реалізація будь-яких
інструментів державної економічної політики має слу-
гувати реалізації основної цілі — забезпечення добро-
буту населення, що досягається шляхом: а) забезпечен-
ня (за допомогою державних коштів та методів) проце-
су реалізації економічних прав і свобод господарюючих
суб'єктів; б) державного контролю за дотриманням
"правил гри" між суб'єктами ринкових відносин, забез-
печення вільної конкуренції, недопущення в даній сфері
протиправних дій; в) забезпечення конкурентного се-
редовища за допомогою державного антимонопольно-
го регулювання.

6. Необхідність урахування впливу економічних
законів суспільного відтворення, які передбачають
динамічний розвиток виробничих можливостей дер-
жави та підвищення ефективності суспільного вироб-
ництва, що вимагає певного інституційного і держав-
ного коригування диспропорцій, які виникають між
окремими стадіями процесу відтворення (виробницт-
вом, розподілом, обміном, споживанням), між попи-
том і пропозицією. Як свідчить світовий досвід, основ-
ним завданням економічних перетворень є усунення
дисбалансу у процесах відновлення та створення пе-
редумов для запобігання його виникненню у майбут-
ньому.

7. Суперечливий характер впливу фінансової глоба-
лізації на національну економіку вимагає активної еко-
номічної політики держави щодо вироблення зважено-
го підходу до регулювання валютно-фінансової сфери.
Особливої актуальності набувають проблеми розроб-
лення теоретико-методологічних засад розвитку міжна-
родного переміщення капіталу, з'ясування його ролі та
місця у світовій валютно-фінансовій системі, визначен-
ня основних закономірностей і тенденцій у період фор-
мування інформаційної економіки в розвинутих краї-
нах.

8. Здійснення ефективної економічної взаємодії
суб'єктів господарської діяльності на ринку більш роз-
винутої інфраструктури. Створення і підтримка такої
інфраструктури — завдання не лише однієї держави,
часто це вимагає узгодженої політики декількох країн
чи міжнародних економічних об'єднань.

Проте ринок не є здатним до самостійного регулю-
вання, навіть за умов високої конкуренції. Участь дер-
жави у цих процесах є обов'язковою. Йдеться про два
основних напрями економічної політики держави у про-
цесі регулювання ринкових відносин:

1. Державне регулювання економічної діяльності
господарюючих суб'єктів. Ринкові відносини не охоп-
люють всі існуючі макроекономічні взаємозв'язки.
Наслідком взаємодії виробників та споживачів часто

є негативний результат, який не вимірюється в гро-
шових одиницях. Наприклад, ринкові відносини не по-
ширюються на регулювання такого випадку як нане-
сення шкоди промисловістю навколишньому середо-
вищу.

2. Державне регулювання споживання суспільних
благ. До суспільних благ належать національна оборо-
на, охорона правопорядку, державне управління, кому-
нікаційні мережі тощо. Розподіл суспільних благ є од-
нією з регуляторних функцій держави в системі вільної
конкуренції.

Мабуть, саме державне регулювання економіки є
швидше не метою, а засобом здійснення цілей більш ви-
сокого рівня, до яких можна віднести забезпечення за-
гальнонаціональних інтересів (національна безпека,
суспільне благополуччя). Стосовно ж більш конкрет-
них засобів державне регулювання виступає саме як
мета.

Цілі державної економічної політики можливо до-
сягти у ході реалізації наступних стратегічних завдань:

1. Досягнення максимального добробуту населен-
ня країни можливе:

— за рахунок встановлення норм і правил конку-
ренції;

— завдяки цілеспрямованому проведенню політи-
ки, орієнтованої на зростання і забезпечення її стаб-
ільності з використанням економіко-політичних
інструментів, що якомога менше обмежують економі-
чну свободу;

— шляхом забезпечення повної зайнятості, що зу-
мовлено, насамперед, соціальними причинами, оскіль-
ки це дозволить гарантувати дохід кожній особі, здатній
працювати;

— завдяки забезпеченню свободи зовнішньої
торгівлі, вільного обміну валют і розширення міжнарод-
ного поділу праці в рамках світової економіки.

2. Забезпечення економічно ефективної і соціально
спрямованої грошової політики, в першу чергу підтри-
мання стабільності цін:

— завдяки стабільній грошово-кредитній політиці;
— за рахунок стабільності та збалансованості дер-

жавного бюджету;
— шляхом досягнення збалансованості платіжного

балансу та рівноваги у зовнішній торгівлі.
3. Соціальна забезпеченість, соціальна справед-

ливість і соціальний прогрес, насамперед, захист сім'ї,
справедливий розподіл доходів і майна:

— за рахунок досягнення рівня виробництва, здат-
ного забезпечити відповідну пропозицію продукту як
економічної основи соціальної захищеності;

— завдяки конкуренції, оскільки вона зводить до
мінімуму соціальну несправедливість і одночасно сприяє
соціальному прогресу;

— за рахунок державного коригування первинно-
го розподілу доходів і майна через виплати соціальної
допомоги, пенсій, компенсацій, дотацій, доплат за жит-
ло.

4. Забезпечення динамічного економічного роз-
витку. Однією з основних передумов успішного роз-
витку вітчизняної економіки є її активне входження
у світове господарство, систему міжнародних еконо-
мічних відносин. Після десятиліть закритості, одно-
бічної інтеграції в економіку колишнього СРСР, Ук-
раїна отримала можливість і постала перед необхід-
ністю інтеграції у систему світового розподілу праці.
Прагнення країни зайняти гідне місце у світовому гос-
подарстві зумовлює необхідність визначення голов-
них орієнтирів, пріоритетів зовнішньоекономічної
політики.

5. Створення інноваційно-технічного забезпечен-
ня;

6. Формування розвинутої та достатньо диверси-
фікованої промислової інфраструктури, здатної акуму-
лювати інноваційні матеріали і технології.
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7. Перебудова фінансової системи в такий спо-
сіб, щоб вона була здатна працювати з високотех-
нологічними компаніями нової економіки та своє-
часно реагувати на кризові ситуації у світовій еко-
номіці.

ВИСНОВКИ
Дослідження ролі держави в регулювання економі-

чних відносин як системного поняття дозволило нам
обгрунтувати, що економічна політика держави в умо-
вах становлення ринкових відносин є системою заходів
законодавчого, виконавчого і контролюючого характе-
ру, направлених на адаптацію наявної соціально-еконо-
мічної системи до умов життєдіяльності сучасного ди-
намічного суспільства. Розглядаючи економічну політи-
ку як систему, ми дійшли висновку про можливість ви-
ділення таких основних її компонентів, як цілі, пріори-
тети та завдання.

До основних цілей економічної політики, на нашу
думку, слід віднести: економічне зростання, спрямо-
ване на підвищення добробуту населення; визначен-
ня економічного стану держави; визначення стратегії;
формування політики відповідності інтересам еконо-
мічної системи; визначення доцільності застосуван-
ня тих або інших інструментів державного регулюван-
ня.

Завдання економічної політики нашої держави на
сучасному етапі полягають у: чіткій взаємодії всіх
гілок влади з метою подолання впливу світової
фінансової кризи; створенні умов для розвитку рин-
кових відносин, ринковою інфраструктури; потребі
розвитку взаємодії ринкових та державних регуля-
торів, а також з'ясування ролі державного механіз-
му у системах сучасного господарства; правовому за-
безпеченні функціонування змішаної економіки —
визначенні спільних умов ефективного господарю-
вання; проведенні політики макроекономічної стаб-
ілізації; прямому державному володінні та уп-
равлінні основними елементами інфраструктури на-
ціонального господарства, природними монополія-
ми, особливо важливими в політичному, економічно-
му і фінансовому плані (ВПК, дорогоцінні метали
тощо); необхідності у формуванні та впровадженні
сучасної політики у галузі промисловості, залученні
до повного або часткового фінансування інвестиц-
ійних та структурно-технологічних програм і про-
ектів. Водночас, надається різнопланова фінансова
підтримка та економічні гарантії; участі в розподілі
та перерозподілі ВВП через державний бюджет, ак-
тивному використанні таких інструментів макроеко-
номічного регулювання як податки, акцизи, тарифи,
мито, антимонопольний контроль над цінами тощо;
проведенні гнучкої зовнішньоекономічної політики,
направленої, з одного боку, на поступове входжен-
ня країни в систему міжнародних економічних відно-
син, а з іншого — на захист основних галузей націо-
нальної економіки за допомогою протекціоністських
заходів до тих пір, поки вони не будуть у змозі успі-
шно конкурувати на світовому ринку; запобіганні
витоку національного капіталу і заохочення його ре-
патріації з-за кордону; організації виробництва су-
спільних товарів і послуг; раціональному перероз-
поділі ресурсів і доходів; забезпеченні функціону-
вання соціальної сфери, механізму соціального за-
хисту населення; охороні навколишнього середови-
ща; проведенні гнучкої зовнішньоекономічної полі-
тики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Серед маркетингових засобів організації публі-
чних і політичних комунікацій органами державної
влади вирізняється інформаційний лобізм, що по-
в'язаний з методами й принципами тиску окремих
суб'єктів управління на деякі об'єкти управління.
Останніми можуть виступати бізнес-структури,
громадські організації, політичні сили тощо. У той
самий час в усіх країнах існують ділові, політичні
та інші угруповання, які намагаються тиснути на
місцеві, регіональні та інші структури державного
управління заради втілення або врахування своїх
приватних інтересів. І тоді виникають проблеми
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контрлобіювання таких дій чи намірів. Динаміка
співвідношень цих внутрішніх та зовнішніх лобі-
груп і лобі-процесів є складним і неоднозначним
предметом теоретичного розгляду. У зв'язку з тим,
що в сучасному науковому дискурсі склалося на наш
час багатозначне визначення інформаційного лобі-
зму як явища реальної управлінської дійсності, ви-
никає необхідність теоретичного осмислення його
становища у комунікаційному середовищі, яке без-
посередньо пов'язане з державними управлінськи-
ми структурами. Окрім того, інформаційний лобізм,
як і лобізм взагалі, розглядають лише як діяльність
прямої форми впливу ззовні тільки на держслуж-
бовців, які приймають управлінські рішення. Про-
цеси зворотньої дії залишаються й досі мало дос-
лідженими.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,

КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Існує достатньо відомий історичний досвід вико-
ристання інформаційного лобізму та опису його ме-
ханізмів у різних країнах протягом останнього
півсторіччя (з початку 50-х років ХХ століття). Се-
ред іноземних дослідників інформаційного лобіз-
му слід визначити праці таких авторів, як E. Barnow,
L. Bogart, G. Gerbner, J. Grote, G. Jordan, W. Malonely,
Ph. Schmitter, W.  Schramm, T. Worth та інших
фахівців.

У російській науковій літературі питанням інфор-
маційного лобізму присвячені роботи таких авторів, як
Л. Землянова, А. Зудин, С. Мошкін, С. Лисовський. Най-
більш цікавими є роботи Д. Ольшанського про групи
впливу в російській політиці та О. Шестакової про
інформаційні технології сучасного лобізму [1, 2]. З по-
зицій аналізу політичної реклами проблеми інформа-
ційного лобізму розглянуті Ю. Петруніним [3, с. 170—
185].

Серед українських вчених проблеми лобізму
висвітлені у працях В. Абизова, С. Кисельова, В.
Кременя та інших дослідників. Ця тематика дослід-
жувалася в основному з позицій прийняття політич-
них рішень [4, с. 408—409]. Проблема цивілізовано-
го лобізму в Україні практично не вирішувалась, що
ще в 2008 році визначав В. Полторак [5, с. 213].
Місце і значення маркетингу в системах державно-
го управління найбільш повно висвітлено в працях
Є. Ромата [6]. Але з позицій формування системи
державних маркетингових комунікацій інформацій-
ний лобізм не досліджувався і не вивчався на дос-
татньому теоретичному рівні у вітчизняному науко-
вому середовищі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У статті проаналізовані типи та методи інформацій-
ного лобізму в системах державних маркетингових ко-
мунікацій та визначені принципи його використання
органами державної влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Термін "лобізм" походить від англійського сло-
ва "lobby", яке означало — кулуари [4, с. 408]. В але-
горичному сенсі політичної термінології це слово
визначалось як "коридори влади". Отже, інформа-
ційний лобізм — це кулуарна інформація та ле-
гальній засіб впливу на владу через її окремих клю-
чових фігур. Лобі — це назва відповідних груп та
індивідів, що виконують ці функції. Але з позицій
державного маркетингу інформаційний лобізм ви-
ступає також як засіб впливу на прийняття необхі-
дних рішень у керівництві бізнес-структур, гро-
мадських організацій, мас-медіа та в управлінських
структурах інших держав в інтересах своєї країни.
Перші законодавчі акти відносно лобістської діяль-
ності й відповідних угруповань — лобі були прий-
няті в США в 1876 — 1946 рр. [4, с. 409]. Поняття
інформаційного лобізму виникло пізніше, в середині
ХХ століття [3, с. 170].

Інформаційний лобізм як форма маркетингових
комунікацій є специфічним результатом розвитку
політичних ринків в умовах розвинутої представ-
ницької демократії. Тому еволюційні процеси ста-

новлення інформаційного лобізму в різних країнах
мають багато відмінностей. А технології лобізму в
конкретних маркетингових комунікаціях поки що не
набули достатньої завершеності та досконалості. У
практиці державних маркетингових комунікацій це
має більш виразні особливості, що обумовлені недо-
статньою визначеністю ролі, місця та функції інфор-
маційного лобізму в діяльності органів державної
влади. Навіть у загальному визначенні інформацій-
ного лобізму існує декілька протилежних визначень
у межах сучасного наукового дискурсу. Розглянемо
тільки два підходи до розуміння сутності інформа-
ційного лобізму.

По-перше, інформаційний лобізм — це засіб
встановлення та підтримки маркетингових кому-
нікацій каналами безпосереднього спілкування та
іншими компонентами задля досягнення конкрет-
них, обмежених у часі й просторі цілей. Такий
підхід має на увазі наявність своїх специфічних і
відмінних від інших технологій як у маркетингових,
так і у немаркетингових комунікаціях. Отже, в да-
ному випадку мається на увазі пряма залежність
методологій інформаційного лобізму від соці-
альних умов, політичних режимів та інших фак-
торів історичного та культурного розвитку держа-
ви.

По-друге, інформаційний лобізм — це засіб
супроводження діяльності окремих груп за інтере-
сами певних структур, що мають вплив на прийнят-
тя управлінських рішень. При цьому інформацій-
ний лобізм не має якихось своїх особливих техно-
логій впливу, які були б відмінні від інших відомих
у маркетингових і немаркетингових комунікаціях
будь-якого виду та типу, що існують у будь-яких
соціально-історичних умовах. Але інформаційний
лобізм має свої специфічні риси, принципи та нор-
ми обміну інформацією і методи встановлення по-
літичних і провладно орієнтованих контактів [3, с.
171].

Головною загальною ознакою інформаційного
лобізму незалежно від підходів до його визначен-
ня залишається те, що він стосується вузького,
проте дуже відповідального сегмента управління
— сфери прийняття рішень. При цьому інфор-
маційні контакти можуть бути обмеженими, кон-
фіденційними, закритими і, навіть, таємними. Це
вводить у системи спілкування ще більше комуні-
каційних обмежень, у тому числі, відносно коду
комунікацій.

Отже, виникає необхідність у встановленні поняття
ключової постаті прийняття рішення (КППР), що від-
різняє та характеризує реципієнта, до якого апелює ко-
мунікатор-лобіст з метою впливу на нього в його управ-
лінській чи посередницькій державній або приватній
діяльності.

Така суто прагматична інструментальна направ-
леність технологій інформаційного лобізму відрізняє
його від інших видів маркетингових комунікацій, на-
приклад, від розробки піар-продукції.

Інформаційний лобізм системи маркетингових ко-
мунікацій органів державної влади можна охарактери-
зувати:

— за масштабністю — міжнародний (дипломатич-
ний), національний, регіональний та місцевий;

— за направленістю — зовнішній, внутрішній, посе-
редній та комбінований;

— за характером дії — прямий та зворотній.
Міжнародний інформаційний лобізм здійснюєть-

ся через дипломатичні та представницькі офіційні
канали, а також через персональні зв'язки еліт на
рівнях верхніх верств суспільств різних країн. У дер-
жавному вимірі такий тип лобізму здійснюється в
межах інформаційної політики конкретної країни
[7].
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Національний інформаційний лобізм набуває
більш-менш виразного прояву під час президентських
та парламентських виборів. Це може бути наприклад,
змова частини олігархів фінансувати будь за що тільки
одну, обрану ними кандидатуру. Класичний приклад
— це президентська кампанія Бориса Єльцина в 1996
році. У державному вимірі національний інформацій-
ний лобізм може бути застосований під час виборів
мера столиці тощо. Відповідно регіональний та місце-
вий лобізм розповсюджується на вплив щодо резуль-
татів виборів на посади керівників обласних чи місце-
вих рад.

Зовнішній інформаційний лобізм — це формуван-
ня інформаційних потоків і встановлення комунікацій
з ключовими постатями важливих недержавних сис-
тем. Наприклад, це стосується транснаціональних
компаній (ТНК) та засобів масової інформації та ко-
мунікації (ЗМІ та ЗМК), що знаходяться у приватній
власності. Застосування пресловутих "темніків" було
якраз формою такого типу державного інформацій-
ного лобізму.

Внутрішній державний інформаційний лобізм вини-
кає тоді, коли комунікатори в органах державної вла-
ди, що зацікавлені у прийнятті рішень, встановлюють
контакти в середині самих управлінських систем. Харак-
тер взаємодії з КППР має форми внутрішнього спілку-
вання як формального службового, так і неформально-
го позаслужбового.

Посередній (посередницький) інформаційний
лобізм виникає тоді, коли комунікатор використо-
вує в якості фактора тиску на КППР вплив через
суспільну думку. Така форма інформаційного лоб-
ізму є достатньо складною й масштабною за засо-
бами її втілення. Необхідність у застосуванні цьо-
го типу лобізму виникає при дефіциті ресурсів чи
можливостей використання всіх інших форм і ме-
тодів впливу [3, с. 176]. Особливо це стосується си-
туацій, коли внутрішні засоби впливу втрачають
свою дієвість і надійність, що характерно для кри-
зових явищ у політичній або управлінській систе-
мах. Характерною для ілюстрації цього положення
є кризова ситуація в Україні кінця 2013 — початку
2014 років.

Комбінований інформаційний лобізм викорис-
товується в особливих випадках органами держав-
ної влади тоді, коли виникають надзвичайні або
термінові й невідкладні умови щодо досягнення
цільових стратегічних завдань впливу на маси, а
також задля запобігання розгортанню руйнівних
неконтрольованих революційних процесів, коли
окремі опозиційно й агресивно налаштовані про-
шарки населення виступають з радикальними ви-
могами.

Слід зазначити, що кожний із зазначених типів
інформаційного лобізму користується деяким набо-
ром своїх методів встановлення комунікацій. Для
прямого інформаційного лобізму більш характерни-
ми є неформальні зустрічі з використанням невер-
бальних засобів інформування у конфіденційній
формі.

Для зворотнього інформаційного лобізму, навпаки,
характерними є опосередковані форми складного впли-
ву на об'єкти управління.

Інформаційний лобізм маркетингових комуні-
кацій має свої специфічні й істотні ознаки, які чітко
відрізняють його від інших видів маркетингу. Основ-
ними з них є: циклічність, обмеженість, непубліч-
ність та конфіденційність використання. Таким чи-
ном, можна стверджувати, що інформаційний
лобізм є сукупністю вибіркових комбінованих та
інструментальних технологій, цільовим пріорите-
том для яких є не тільки встановлення вибіркових
комунікацій, а й досягнення політичних та управлі-
нських рішень.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Всі описані типи інформаційного лобізму мар-

кетингових комунікацій органів державної влади є
такими механізмами державного управління, які
найбільш щільно пов'язані з іншими інформаційни-
ми системами, механізмами управління та ресурса-
ми, у тому числі: фінансовими, адміністративними,
економічними, культурологічними тощо, які мають
у своїх інструментальних арсеналах засоби вибір-
кового й індивідуального тиску. При цьому даний
вид маркетингових комунікацій є гостро конкурен-
тним і жорстко відповідальним. Ці зв'язки, особли-
вості та характеристики інформаційного лобізму
потребують суттєвих додаткових досліджень з ме-
тою створення вітчизняної наукової школи інфор-
маційного лобізму маркетингових комунікацій в
умовах діючої ринкової парадигми розвитку націо-
нальної економіки та системи державного управлі-
ння нею.
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ВСТУП
Задоволення потреб суспільства в достатній за об-

сягами та асортиментом, високоякісній, доступній за
цінами сільськогосподарській продукції може бути
здійснено лише за належного забезпечення агропро-
мислового виробництва матеріально-технічними засо-
бами. Основу цих засобів становлять машинні техно-
логії, що грунтуються на використанні сучасних тех-
нологічних комплексів машин, диференційованих
відповідно до зональних і регіональних особливостей
виробництва.

Крім того, конкурентоспроможність аграрного ви-
робництва та аграрної продукції великою мірою зале-
жить від того, наскільки комфортними є умови праці, а
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також від того, як підтримуються, зберігаються та нор-
муються вимоги ресурсо-екологічної безпеки госпо-
дарської діяльності у складних природно-кліматичних
умовах, наскільки ефективно та раціонально викорис-
товуються природні ресурси сільськогосподарського
призначення. Усе це, у свою чергу, залежить знову-таки
від застосування технічних засобів і технологій, спо-
собів й організаційних методів ведення виробництва в
АПК усіх рівнів, у кожному аграрному підприємстві
тощо.

На актуальність проблеми наукового забезпечення
державного управління агропромисловим виробницт-
вом вказують численні теоретичні дослідження та уза-
гальнення як вітчизняних, так і зарубіжних науков-
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ців, зокрема праці, А.І. Алтухова, В.Я. Амбросова,
Ю.Д. Білика, М.М. Білинської, І.К. Бистрякова, В.Г. Бод-
рова, В.Є. Воротіна, В.І. Бойка, М.В. Гамана, В.М. Гей-
ця, Б.В. Губського, Б.М. Данилишина, О.І. Дація,
С.М. Кваші, М.Х. Корецького, М.А. Латиніна, О.Ю. Ле-
бединської, А.С. Лисецького, І.І. Лукінова, М.Й. Малі-
ка, П.М. Макаренка, В.В. Маслакова, Л.Ю. Мельника,
О.В. Олійника, Б.Й. Пасхавера, Е.Е. Румянцевої,
П.Т. Саблука, А.М. Ткаченка, І.Н. Топіхи, В.О. Точи-
ліна, М.А. Хвесика, М.Й. Хорунжого, Ю.С. Хромова,
Г.В. Черевка, О.І. Шапоренко, О.О. Шевченка, О.М. Шпи-
чака, В.В. Юрчишина та інших, а також певний влас-
ний нагромаджений досвід із досліджуваної пробле-
ми.

Однак досі не проведено комплексного аналізу
державних науково-технічних програм та науково-
кадрового потенціалу у агропромисловому вироб-
ництві.

ЗАВДАННЯ
Завдання статті:
— провести аналіз реалізації державних науково-

технічних програм щодо розвитку агропромислового
виробництва;

— визначити становище розвитку мережі соціаль-
ної інфраструктури;

— розробити шляхи задоволення потреб сільсько-
го населення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Власне сталий розвиток сільського господарства, на

наш погляд, створює необхідні передумови для реаль-
ного самозабезпечення всіх регіонів країни основними
продуктами харчування місцевого виробництва. Тому
слід у кожному з них створити розгалужену інфраст-
руктуру перероблення, зберігання та реалізації
сільськогосподарської продукції на основі використан-
ня новітніх досягнень НТП, енерго- й ресурсоощадних
та екологічно безпечних технологій і видів технічних
засобів [1].

Створення біосферосумісної та екологічно без-
печної матеріально-технічної бази сталого розвитку
сільського господарства в перспективі має грунтува-
тися переважно на власному потенціалі енергетично-
го забезпечення, насамперед, рідкими видами пали-
ва. Тобто йдеться про те, що в сільському госпо-
дарстві має досягатися у кожному конкретному ви-
падку оптимальне співвідношення між незалежними
внутрішніми та централізованими джерелами енерго-
постачання, адже без оптимізації енергозабезпечен-
ня агропромислового виробництва неможливе його
переведення на модель сталого розвитку. Ця, на пер-
ший погляд, очевидна умова якраз і є найбільш про-
блемною у зв'язку з тим, що на державному рівні вона
не вирішується належним чином. Так, за деякими оц-
інками, "Національна програма розвитку енергетики
до 2010 року" фактично не стала національною. Така
сама доля спіткала й інші державні програми у сфері
енергетики, наприклад програму "Про розвиток малої
гідроенергетики". Як наслідок, щороку аграрні това-
ровиробники зазнають великих втрат від невиріше-
ності проблеми нормального забезпечення енергоре-
сурсами, у першу чергу, пальним.

Зважаючи на вкрай незадовільне забезпечення
сільського господарства енергоресурсами, а також на
нинішній у багатьох аспектах катастрофічний стан його
матеріально-технічної бази та високі рівні зношеності
основних засобів виробництва, слід більш детально роз-
глянути пріоритетні завдання щодо створення біосфе-
росумісної та екологічно безпечної матеріально-техні-
чної бази його функціонування у нових умовах госпо-
дарювання на засадах сталого розвитку. Одним із най-
важливіших завдань, безперечно, є оснащення, пере-
дусім, аграрного виробництва сучасним і технічно дос-

коналим машинно-тракторним парком. З цією метою
необхідно розробити та налагодити виробництво висо-
копродуктивної й екологічно безпечної сільськогоспо-
дарської техніки, експлуатаційно-технологічні парамет-
ри якої відповідатимуть сучасним агроекологічним та
економічним вимогам сільськогосподарського вироб-
ництва.

В умовах планової економіки розробка й виробниц-
тво засобів механізації сільськогосподарських робіт
здійснювалися, як правило, на основі глибоких систем-
них досліджень і дослідно-конструкторських робіт.
Високий рівень організації таких робіт дав змогу ство-
рити на державному рівні єдиний міжгалузевий нор-
мативно-методичний документ "Система машин для
комплексної механізації сільськогосподарських робіт".
Цей документ передбачав створення системи машин
для сільського господарства відповідно до тодішніх
вимог.

Наукове обгрунтування системи машин здійснюва-
лося на основі галузевої та державної технічної пол-
ітики в аграрному секторі, машинобудуванні, пере-
робній промисловості тощо. На методологічному рівні
це забезпечувало ефективне вирішення проблем визна-
чення й реалізацію основних напрямів технічного про-
гресу в сільськогосподарському машинобудуванні, ек-
сплуатації машин, їх системної модернізації та оновлен-
ня.

Однак слід відзначити, що в практичному створенні
такої системи машин були наявні суттєві недоліки. По-
перше, для виробництва сільськогосподарської техніки
не було можливості використовувати якісні конст-
рукційні сталі, інші матеріали та комплектуючі високо-
го технічного рівня тощо. Крім того, відсутність широ-
кої міжнародної кооперації, наявність відомчих бар'єрів
та інтересів зумовлювали, зрештою, низький технічний
рівень вітчизняної сільськогосподарської техніки, її
відставання від зарубіжної за показниками надійності,
довговічності, енерго- та матеріаломісткості, екологіч-
ної безпечності й зручності в експлуатації. Особливо
великим таке відставання було при порівнянні показ-
ників ергономіки машин, тобто умов праці механіза-
торів. У зв'язку з тривалою системною економічною
кризою перехідного періоду це відставання значно
збільшилося.

По-друге, ті сільськогосподарські машини і
технічні засоби, що випускалися за радянських часів,
сьогодні практично не відповідають вимогам, з одного
боку, нових організаційно-правових форм господарю-
вання в аграрній сфері, а з іншого — ресурсо-екологі-
чної безпеки ведення господарської діяльності, а та-
кож екологічним критеріям, стандартам і нормативам,
що висуваються в нинішніх умовах до всіх технічних
засобів і технологій, застосовуваних у сільському гос-
подарстві. Зрештою, наявна, надто зношена та застар-
іла техніко-технологічна база в аграрній сфері АПК не
відповідає й вимогам сталого розвитку аграрного ви-
робництва.

Ситуація ще більшою мірою ускладнюється тим, що
сільське господарство нині відчуває гострий дефіцит
матеріально-технічних та енергетичних ресурсів. Вод-
ночас випереджальними темпами зростають ціни на них
і різні послуги порівняно з цінами на сільськогоспо-
дарську продукцію. У результаті цього знижуються пла-
тоспроможність сільськогосподарських підприємств та
їх можливості щодо оновлення матеріально-технічної
бази виробництва. Крім того, на фоні загального підви-
щення життєвого рівня в Україні, безперечно, підвищу-
ватиметься заробітна плата й сільськогосподарських
працівників, що призведе до зростання собівартості
продукції і подальшого падіння платоспроможності аг-
рарних товаровиробників.

Здійснення ринкових реформувань в аграрній сфері
суттєво змінило структуру виробництва, зумовило
збільшення кількості суб'єктів господарювання пере-
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важно за рахунок створення дрібних і середніх госпо-
дарств. Відтак виникла реальна потреба в нових видах і
типах технології виробництва та технічних засобах.
Останні повинні бути найкращим чином пристосовані до
умов і розмірів нових форм господарювання. Те саме
стосується й екологічних вимог до сільськогосподарсь-
кої техніки, організації її обслуговування та способів
модернізації тощо.

Надто складною проблемою сьогодні є невпинне
зростання цін на сільськогосподарську техніку, на-
самперед, на трактори і комбайни. З цим пов'язане
підвищення собівартості аграрної продукції та
експлуатаційних витрат на утримання й обслуговуван-
ня цієї техніки. За умов використання в сільському
господарстві застарілої дешевої техніки воно поки що
витримує конкуренцію з імпортною агропродоволь-
чою продукцією.

З оновленням же машинно-тракторного парку за
рахунок поставок селу сучасних і значно дорожчих ма-
шин неминуче зростуть витрати на одиницю вироблю-
ваної аграрної продукції. Якщо таке оновлення машин-
но-тракторного парку не буде супроводжуватися
відповідними економічними запобіжними заходами,
технічними, технологічними та організаційними рішен-
нями, то істотне зростання собівартості аграрної про-
дукції стане неминучим. Воно призведе до зниження
рентабельності виробництва і конкурентоспромож-
ності одержуваної продукції та, зрештою, до банкрут-
ства вітчизняних сільськогосподарських підприємств,
якщо не буде вжито ефективних заходів щодо їх захи-
сту.

За таких умов на перший план висувається про-
блема застосування в аграрній сфері ресурсоощадних
технологій і технічних засобів, раціональних та оп-
тимальних схем і методів їх використання з метою
істотного зменшення витрат у розрахунку на одини-
цю вироблюваної сільськогосподарської продукції.
Це й має стати головною передумовою створення
принципово нової біосферосумісної та екологічно
безпечної матеріально-технічної бази аграрного ви-
робництва. Комплексний підхід до формування такої
бази з урахуванням регіональних природно-екологі-
чних та економічних особливостей аграрного вироб-
ництва й має забезпечити вирішення цього пріоритет-
ного завдання.

Велике значення для покращання енергозабезпе-
чення сільського господарства має розвиток так зва-
ної малої гідро- та теплоенергетики. Зокрема, "Про-
граму державної підтримки розвитку нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і тепло-
енергетики як складової частини Національної енер-
гетичної програми України" передбачає реконструк-
цію та відновлення роботи малих ГЕС, а також будів-
ництво нових. У зв'язку з цим слід відзначити, що в
Україні більшість гідроресурсів (крім Карпатського
регіону) зосереджена в легкодоступній сільській місце-
вості. Тобто вони можуть бути використані, насампе-
ред, для забезпечення енергоресурсами місцевих спо-
живачів. Наявність на території регіонів джерел деше-
вої електроенергії створює потужний імпульс для роз-
витку багатьох галузей сільського господарства, на-
приклад молочнотоварного тваринництва, теплично-
парникового господарства, риборозведення, місцевої
переробної промисловості, виробничої та соціальної
інфраструктури тощо. Зрештою, таким чином можна
домогтися істотних зрушень та успіхів у формуванні
біосферосумісної та екологічно безпечної матеріаль-
но-технічної бази сільського господарства у багатьох
регіонах нашої держави.

Паралельно з вирішенням стратегічних завдань
щодо створення матеріально-технічної бази сільського
господарства відповідно до вимог ресурсо-екологічної
та енергетичної безпеки і біосферосумісності з огляду
на необхідність переведення їх на модель сталого роз-

витку слід опрацьовувати комплексні та всебічні захо-
ди на рівні первинних сільськогосподарських об'єднань,
а також окремих аграрних підприємств різних форм
власності. Така робота має велике практичне значення
в контексті не лише реалізації концепції сталого роз-
витку, а й можливості їх пристосування до змін і коли-
вань природно-кліматичних умов у зв'язку з тенденцією
глобального потепління .

У цьому плані заслуговує на позитивну оцінку "Ком-
плексна координаційна програма підготовки сільсько-
господарських підприємств для роботи в складних умо-
вах потепління", розроблена НААН України. Вона пе-
редбачає заходи з удосконалення матеріально-техніч-
ної бази сільськогосподарських підприємств, системні
й науково обгрунтовані агроекологічні, технологічні,
економічні, організаційні та технічні рішення. Усі вони
можуть застосовуватися як окремо, так і в комплексі
[2].

Загалом же слід констатувати, що проблема фор-
мування матеріально-технічної бази оптимальних
розмірів і відповідної структури сільського господар-
ства, насамперед, аграрної сфери, в сучасних умовах
розвитку багатоукладної ринкової економіки потребує
особливої уваги з боку держави, регуляторних струк-
тур національного та регіонального рівнів, а також
органів місцевої влади. Ця проблема має два аспекти.
Перший — це випуск у необхідній кількості й високої
якості вітчизняної сільськогосподарської техніки, ма-
шин та обладнання на рівні кращих зарубіжних зразків.
Тобто йдеться про основний і оборотний капітал дру-
гої і третьої сфер національного та сільського госпо-
дарства.

Для цього слід мати високорозвинені промислові
галузі — сільськогосподарського машинобудування,
агрохімії, енергетики і транспорту. Усі вони становлять
фундаментальну основу не лише створення екологіч-
но безпеченої та біосферосумісної матеріально-техн-
ічної бази агропромислового виробництва, а й голов-
ну передумову переведення останнього на модель ста-
лого розвитку та прискорення темпів НТП безпосеред-
ньо в аграрній сфері, застосування інноваційних тех-
нологій тощо. Без взаємоузгодженого і збалансовано-
го розвитку всіх сфер національного та сільського гос-
подарства з урахуванням соціальних, економічних та
екологічних вимог досягти їх сталого розвитку немож-
ливо.

Другий аспект проблеми, що розглядається, — це
істотне підвищення ефективності функціонування АПК
загалом і кожної його сфери зокрема з метою забезпе-
чення нагромадження реального капіталу та відповід-
них коштів, насамперед, у сільському господарстві.
Лише за допомогою ринкових важелів і методів можна
здійснювати заходи з модернізації, радикального онов-
лення й структурної перебудови матеріально-технічної
бази аграрного виробництва.

Безперечно, формування раціональної, біосфе-
росумісної та екологічно безпечної матеріально-тех-
нічної бази в усіх галузях сільського господарства
країни потребує, щоб існував і ефективно розвивав-
ся ринок засобів виробництва та предметів праці аг-
ропромислового призначення. Для цього необхідно
прискорити процеси реформування та модернізації
підприємств тракторного і сільськогосподарського
машинобудування. При цьому надто важливо, щоб,
по-перше, ці процеси здійснювалися за участю іно-
земних фірм та інвесторів, що сприятиме, на нашу
думку, випуску високоякісної, конкурентоспромож-
ної, екологічно безпечної й енергоощадної сільсько-
господарської техніки. По-друге, слід істотно зміни-
ти й удосконалити економічні відносини промисло-
вих підприємств, які забезпечують сільське госпо-
дарство засобами виробництва та безпосередньо аг-
рарною сферою, і розвивати між ними прямі зв'яз-
ки.
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Отже, пріоритетне завдання полягає в тому, щоб
докорінно перебудувати в найближчій перспективі
(до 2015—2020 рр.)  матеріально-технічну базу
вітчизняного агропромислового виробництва на ос-
нові прискорення темпів НТП та інноваційного роз-
витку. По суті, необхідно повністю оновити і замі-
нити цю базу, зважаючи на особливості нинішніх
відносин та форми господарювання в сільському гос-
подарстві. Вирішенню зазначеного надто складного,
але пріоритетного в усіх аспектах завдання має бути
підпорядкований уесь економічний потенціал держа-
ви. Останній у зв'язку зі структурними трансформа-
ціями має у перспективі робити більш вагомий вне-
сок у розв'язання продовольчої проблеми та підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних про-
дуктів харчування.

За будь-якого соціального устрою суспільства
держава через свої виконавчі й законодавчі органи по-
винна регулювати і стимулювати виробництво сільгос-
ппродукції і продовольства заради інтересів суспіль-
ства в цілому. Це необхідно, щоб уникнути кризових
явищ як недовиробництва, так і перевиробництва заз-
начених продуктів. Саме держава має належним чи-
ном турбуватися про підвищення родючості та охо-
рону грунтів і збереження в чистоті природного се-
редовища, розвиток наукових досліджень, підготов-
ку і перепідготовку кадрів, визначати загальну фінан-
сово-кредитну, науково-технічну, інвестиційну, інно-
ваційну та екологічну політику стосовно сільського
господарства, створювати ефективний механізм
підтримки агропромислових товаровиробників. Дер-
жава має контролювати еквівалентність міжгалузево-
го обміну, якість продуктів харчування і дотримання
екологічних стандартів, вимог та обмежень усіма аг-
ропромисловими підприємствами, фірмами, фермера-
ми тощо.

Сільське господарство у розвинених країнах не
просто морально підтримується, а цільовим призна-
ченням на нього виділяються досить великі кошти на
прискорення темпів НТП, його техніко-технологічну
модернізацію, зростання продуктивності праці, роз-
в'язання соціальних та екологічних проблем. Усе це
створює реальні передумови для його високої ефек-
тивності й конкурентоспроможності. Саме ті країни,
уряди яких здійснюють ефективну політику щодо
цілеспрямованого регулювання агропромислової еко-
номіки та всебічної підтримки аграрних товаровироб-
ників, є сьогодні основними експортерами найважли-
віших видів продуктів харчування на світовий агро-
продовольчий ринок.

Соціальна сфера являє собою матеріальну та орга-
нізаційну основу задоволення життєвих потреб сіль-
ського населення. Проте незадовільні економічні та
соціальні умови на робочих місцях і проживання на
селі спричиняють руйнацію сільської поселенської
мережі, розширення зон суцільної незаселеності
сільських територій, розпорошення та низький рівень
забезпеченості об'єктами соціальної інфраструктури
тощо.

Економічна криза в аграрній сфері, на жаль, ство-
рила несприятливі умови для подальшого розвитку
сільської соціальної інфраструктури. За останні роки
суттєво скоротилась кількість дитячих дошкільних зак-
ладів, магазинів, підприємств громадського харчування
та побутового обслуговування. Половина сіл не має
мінімального набору підприємств побутового обслуго-
вування, в тому числі понад 12% сіл — жодного об'єкта
соціальної сфери. Усе це відбувається на тлі руйнуван-
ня системи громадського транспорту, що унеможлив-
лює забезпечення селян життєво необхідними послуга-
ми.

Природне скорочення кількості сільського населен-
ня призводить до обезлюднення та вимирання сіл. Со-
ціальні наслідки могли б бути ще гіршими, якби соціаль-

ну сферу села не підтримували суб'єкти різних форм
господарювання агропромислового комплексу. Проте
їх допомога за нинішніх умов (як правило, це фінансу-
вання поточних витрат, без яких установи соціальної
сфери взагалі не змогли б функціонувати, прокладання
газопровідних мереж і будівництво одиничних об'єктів
соціального призначення) вкрай недостатня. Загальний
обсяг капітальних вкладень у створення матеріальної
бази соціальної сфери села зменшився у сім разів [3, с.
397].

ВИСНОВКИ
Запобігти подальшому поглибленню економічної

і соціальної кризи в агропромисловому комплексі
можна лише на основі здійснення насамперед органі-
заційно-економічних, а на їх основі — і соціальних
заходів щодо збереження, відродження та розвитку
сільської поселенської мережі, припинення руйнації
та згортання підприємств, організацій і установ соц-
іальної інфраструктури та їх матеріально-технічної
бази. Крім того, необхідно дотримуватись вимог чин-
ного законодавства щодо припинення закриття в
сільській місцевості закладів охорони здоров'я, осві-
ти, культури, а також щодо збереження виробничого
профілю підприємств торгівлі, громадського харчу-
вання, побутового обслуговування в процесі їх при-
ватизації; запровадити жорсткі правила виділення та
використання бюджетних коштів на будівництво
інфраструктурних об'єктів на селі; надавати пільгове
кредитування та іншу допомогу індивідуальним забу-
довникам.

Держава відповідно до законодавства повинна
створювати умови для задоволення першочергових
життєвих потреб сільського населення на рівні вста-
новлених соціальних нормативів. Під час визначення
цих нормативів мають враховуватися характер розсе-
лення і регіональна специфіка проживання людей у
сільських населених пунктах. Це положення дає
підставу передбачати у місцевих бюджетах сільських
адміністративних районів вищі (з розрахунку на душу
населення) видатки на утримання й розвиток мережі
закладів соціально-культурного призначення, ніж у
містах.
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ВСТУП
Завдання, які поставлені з модернізації національної

економіки та її інноваційному розвитку, неможливо вирі-
шувати без інвестицій в реальний сектор економіки, в нові
технології, в навчання персоналу та інші сфери. Отже, про-
цес модернізації та інноваційного розвитку має бути орган-
ізований на інвестиційній моделі зростання, а процес інвес-
тування стає основою розвитку економіки держави та те-
риторіальних соціально-економічних систем. Тому, розгля-
даючи питання про інвестиційну модель зростання в тери-
торіальній соціально-економічній системі, необхідно відзна-
чити, що найпильнішої уваги з боку публічної влади вима-
гає задача встановлення, на території регіонів ефективних
інвестиційних взаємин. Це пов'язано з тим, що в сучасних
умовах ефективність інвестиційної діяльності безпосеред-
ньо пов'язана з умінням управлінської команди розробля-
ти реалізовані інвестиційні плани та забезпечувати підви-
щення інвестиційної привабливості території.

Необхідність та важливість встановлення подібних взає-
мин обумовлена також тим, що в регіонах поки слабко пра-
цюють саморегульовані ринкові механізми і далекі від дос-
коналості виробничі відносини між суб'єктами господарю-
вання різних галузей економіки так, як і відносини між учас-
никами інвестиційної діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ефективність інвестиційного процесу багато в чому визна-

чається дієвістю механізму управління ним, який необхідно бу-
дувати, насамперед, на економічній основі. Всі учасники інвести-
ційної діяльності повинні бути зацікавлені в здійсненні проекту,
що слід підкріпити відповідними регламентуючими нормами, си-
стемою економічних стимулів та санкцій, оцінкою інвестиційно-
го потенціалу територіальної соціально-економічної системи.

Розглядаючи інвестиційний потенціал територіальної
соціально-економічної системи як інтегральну характерис-
тику її здатності самостійно здійснювати інвестиційну
діяльність в умовах зміни внутрішнього та зовнішнього се-
редовища під впливом економічних, соціальних, політичних
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та інших процесів, слід враховувати не тільки забезпеченість
системи капіталом суб'єктів господарювання та населення,
збалансованість інвестиційних проектів та ресурсів, але і
наявністю відповідних умов, що мотивують суб'єктів інвес-
тиційного процесу до активної інвестиційної діяльності.

У роботі ставиться завдання визначити зміст механізму
публічного управління інвестиційним потенціалом територі-
альної соціально-економічної системи. Виділити основні
складові механізму публічного управління інвестиційним
потенціалом територіальної соціально-економічної системи.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відмітимо, що як для інвестиційного потенціалу, так і для

інвестиційного процесу в цілому механізм управління, також
повинен мати ведучий та відомі елементи. Однак відомі еле-
менти можуть бути досить складними і представляти собою
або окрему систему, або бути підсистемою більш високого
порядку, яка виконуватиме вже роль особливого провідного
елементу в іншому процесі. Отже, вирішуючи, проблему уп-
равління інвестиційним потенціалом, механізм управління да-
ним процесом потрібно представляти складним об'єктом дос-
лідження, оскільки сама проблема — складна і комплексна.

Це означає, що такий механізм має стати ключовим еле-
ментом загальної системи управління інвестиційним проце-
сом, будучи її підсистемою, до якої входять безліч складо-
вих нижчого порядку, які забезпечують зростання інвести-
ційного потенціалу. І якщо розглядати механізм управлін-
ня інвестиційним потенціалом територіальної соціально-
економічної системи як систему, то її підсистемами будуть
такі складові, як система державного регулювання інвести-
ційного процесу, система інвестиційних нормативно-право-
вих документів, система стратегічного територіального інве-
стиційного управління, система управління виробничим по-
тенціалом та інші. Провідним же елементом у механізмі уп-
равління інвестиційним потенціалом, на нашу думку, слід
вважати виробничий потенціал, система управління яким
ставить перед іншими системами, підсистемами та елемен-
тами завдання сталого функціонування в єдиному режимі.
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Система управління виробничим потенціалом задає ритм
роботи і механізму управління інвестиційним потенціалом в
цілому, оскільки гранична величина інвестицій, яку здатна ос-
воїти територіальна соціально-економічна система в конкрет-
ний період часу, прямо залежить від розвитку виробничого
потенціалу в різних галузях економіки (промисловості, будів-
ництві, сільському господарстві тощо) [3]. Саме падіння рен-
табельності виробничої сфери відображується на зміні пере-
ваг інвесторів і стимулює відтік капіталів з даної сфери. Тим
самим реалізується ринковий принцип розподілу вільних ре-
сурсів в рамках соціально-економічної системи, заснований
на критеріях ефективного вкладення капіталу у виробництво.

Таким чином, визначимо зміст механізму публічного уп-
равління інвестиційним потенціалом територіальної соціаль-
но-економічної системи, що представляє собою сукупність
послідовно здійснюваних процесів, що визначають комплекс-
ний управлінський вплив на суб'єкти інвестиційної діяльності
з метою зниження для них інвестиційного ризику, забезпечен-
ня гарантованого рівня доходу на інвестований капітал та зро-
стання інвестиційного попиту на конкретній території.

Крім того, подібний механізм повинен представляти
собою комплекс елементів, об'єднаних на полісистемній
основі, що забезпечують перетворення інвестиційного по-
тенціалу в реальну інвестиційну ємність за допомогою ак-
тивної розробки та реалізації інвестиційних проектів.

При цьому полісистемність даного механізму означає,
що кожен його елемент представляє собою систему управ-
ління відповідною сферою або систему, що забезпечує ефек-
тивність діяльності в конкретній сфері.

Механізм публічного управління інвестиційним потен-
ціалом територіальної соціально-економічної системи по-
винен бути орієнтований на стратегічний аспект управлін-
ня економічним, соціальним та інвестиційним розвитком
територіальної соціально-економічної системи, який відоб-
ражає стратегічні цілі, завдання, пріоритети та умови для
інвестиційної діяльності, що формуються територіальною
владою [1]. Подібна орієнтація передбачає ретельний моні-
торинг, інформаційне забезпечення та прогнозування со-
ціально-економічного розвитку території, а також не-
обхідність формування регіональної інвестиційної системи
та створення умов для її стабільної роботи.

Отже, основними елементами розглянутого механізму
повинні бути нормативна, організаційна, фінансова, кадро-
ва та інформаційна складові, без яких будь-який механізм
управління не може бути дієвим. Дані складові можуть з
успіхом реалізовуватися в рамках відповідних аспектів рег-
іональної політики (економічному, соціальному, промисло-
вому, бюджетно-фінансовому, кадровому та інших).

Нормативна складова даного механізму являє собою
комплекс заходів нормативно-правового регулювання інве-
стиційного процесу, основу якого складають комплекс за-
конодавчих актів і нормативних документів, а також систе-
ма законодавчих і виконавчих інститутів, що забезпечують
практичне застосування цієї нормативно-правової бази [2].

Організаційний аспект полягає у створенні необхідних
елементів інвестиційної інфраструктури та інфраструкту-
ри публічного управління, відповідальних, відповідно, за
сприятливі умови для підтримки та розвитку інвестиційно-
го процесу, а також за формування та реалізацію держав-
ної інвестиційної політики. Крім того, для впровадження
інновацій необхідно створення в регіоні інноваційно-
підприємницьких економічних зон та інституту незалежних
інвестиційних радників. Поряд з цим, необхідні ще такі
організаційні елементи, як бізнес-школи, центри підтримки
малого підприємництва та відповідні фонди, науково-
технічні парки та інноваційно-технологічні центри, інфор-
маційно-аналітичні та консалтингові центри та інші складові.

Фінансова складова механізму публічного управління інве-
стиційним потенціалом територіальної соціально-економічної
системи повинна грунтуватися на ефективному фінансово-
кредитному механізмі регіональної економіки, елементами
якого є банки та інвестиційні фонди, включаючи венчурні.

Кадрова складова механізму повинна грунтуватися на
подальшому розвитку освітніх комплексів з навчання та
перепідготовки кваліфікованих менеджерів і консультантів
бізнесу, а також на високих вимогах до представників інно-
ваційного та інвестиційного менеджменту.

Інформаційний аспект змісту механізму публічного уп-
равління інвестиційним потенціалом територіальної соц-
іально-економічної системи повинен базуватися на довід-
ковій, патентній, аналітичній, технічній та рекламній інфор-
мації, що подається в друкованих та електронних засобах
масової інформації [1].

Таким чином, механізм управління інвестиційним потен-
ціалом конкретної території покликаний забезпечувати узгод-
ження інвестиційної та інноваційної політики та їх взаємозв'-
язок з іншими політиками, реалізованими на даній території
(бюджетно-фінансовій, промисловій, аграрній, зовнішньоеко-
номічній, кадровій та ін.) При цьому важливо враховувати
вплив економічної та соціальної політики держави на розроб-
ку і реалізацію територіальної інвестиційної політики.

У свою чергу, такий багатоаспектний взаємозв'язок
різних політик вимагає підвищення ролі територіальної на-
уки у формуванні ефективної інноваційної політики, без
якої не можна створити основ економічно ефективної інве-
стиційної системи. Акцент тут повинен бути зроблений на
аналізі роботи всіх підприємств та підприємницьких струк-
тур, що функціонують на території регіону з метою форму-
вання повноцінної інформаційної бази для державної
підтримки тих, хто здійснює ефективну інноваційну діяль-
ність і має свою інвестиційну програму.

Надалі, щодо інвестиційних проектів, що отримали дер-
жавну підтримку, повинен здійснюватися моніторинг їх ре-
алізації, метою якого є отримання інформації для розра-
хунків фактичної ефективності та окупності підтримуваних
проектів. Це важливо в силу того, що вкладені в економіку
конкретного регіону інвестиції підвищують його виробни-
чо-господарський потенціал і ділову активність, сприяють
збільшенню зібраних податків, забезпечують зростання зай-
нятості населення на основі створення нових робочих місць,
дозволяють підтримувати на більш високому рівні соціаль-
ну сферу, знижуючи соціальну напруженість.

Підсумовуючи зазначимо, що організація ефективної
роботи механізму публічного управління інвестиційним по-
тенціалом територіальної соціально-економічної системи
повинна мати комплексний характер, оскільки відсутність
навіть невеликої частини необхідної інформації змушує по-
тенційного інвестора затрачати час і фінансові ресурси на
її пошук, а, найчастіше, провокує його відмову від участі в
пропонованому інвестиційному проекті. Однак комплекс-
ний характер організації такої роботи вимагає розвитку
механізму публічного управління інвестиційним потенціа-
лом територіальної соціально-економічної системи.

ВИСНОВКИ
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равління інвестиційним потенціалом територіальної соціаль-
но-економічної системи, що представляє собою сукупність
послідовно здійснюваних процесів, що визначають комплекс-
ний управлінський вплив на суб'єкти інвестиційної діяльності
з метою зниження для них інвестиційного ризику, забезпечен-
ня гарантованого рівня доходу на інвестований капітал та зро-
стання інвестиційного попиту на конкретній території.

Основними складовими механізму розглядаються норма-
тивна, організаційна, фінансова, кадрова та інформаційна скла-
дові, які реалізовуються в рамках відповідних аспектів держав-
ної політики (економічному, соціальному, промисловому, бюд-
жетно-фінансовим, кадровому та інших). Функціонування ме-
ханізму спрямоване на забезпечення узгодження інвестиційної
та інноваційної політики та їх взаємозв'язок з іншими політи-
ками, реалізованими на даній території (бюджетно-фінансовій,
промисловій, аграрній, зовнішньоекономічної, кадрової тощо).
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Сучасна політична ситуація у більшості країн світу де-
монструє там тенденцію до превалювання західної демок-
ратії у сферах державного управління та загального роз-
витку громадянського суспільства. Головними причинами
цього є перемога США у "холодній війні" та більш ніж деся-
тилітній період геополітичної монополярності, а також
підтримка розвиненими країнами Заходу саме демократич-
них політичних режимів та загальної демократизації пере-
хідних суспільств. Це тенденція, що має свої сплески актив-
ності та періоди затишшя, проте її загальний курс зали-
шається незмінним [3, с. 21].

У даному випадку, важливо зазначити, що парадигма
розвитку згаданих держав тісно пов'язана як з етнічними
та національними особливостями сприйняття ідеологем, так
і з рівнем розвитку суспільства тієї чи іншої країни, що
підлягає так званій "демократичній конверсії".

Саме ці особливості і лягли за основу даної статті. Ос-
новою даного аналітичного аналізу стали роботи Пітера
Еванса та Семюела Заланги, основним об'єктом досліджен-
ня яких був економічний, соціальний та політичний розви-
ток країн так званого "третього світу". Основна увага при-
діляється роботі Еванса, адже праця Заланги — це, перш за
все, сучасне критичне переосмислення ідейного комплексу
першого, що була написана у 1989 році.

Обидва автори зосереджують свою увагу на загально-
теоретичних особливостях двох полярних квазішляхів, за
якими може слідувати держава на шляху до західної демок-
ратії, що береться авторами за тенденційний еталон та за-
гальноприйнятний варіант прогресу. Ці диспозиції термі-
нологічно позначаються як "розвиткові"(прогресивні) та
"хижацькі" держави (Тут і далі — авторський переклад
термінів з англійської), мова про які буде вестися пізніше

Не важко припустити, що перша група держав розгля-
даються науковцями як позитивний шлях розвитку держа-

УДК 35.08

П. А. Журавель,
аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ В ПРОЦЕСІ
СТАНОВЛЕННЯ КРАЇН "ТРЕТЬОГО СВІТУ"

P. Zhuravel,
graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATIONIN THE PROCESS
OF FORMATION THE "THIRD WORLD"COUNTRIES

Стаття аналізує доробки закордонних вчених щодо розвитку та трансформації пост-колоніальних
режимів. Було здійснено спробу екстраполювати висновки наукової спільноти щодо розвитку пост-ко-
лоніальних країн Азії та Африки на українську дійсність.

Був зроблений акцент на ролі державного апарату в процесі розвитку пост-колоніальних країн та
формування ефективного управління економікою держави.

The article analyzes the work of foreign scientists on the development and transformation of post-colonial
regimes.The article extrapolate the findings of the scientific community on the development of post-colonial
Asian and African countries in Ukrainian reality.

The article focuses on the role of public administration in the development of post-colonial countries and
form an effective management of the economy of the state.

Ключові слова: державне управління, правляча (керівна) еліта.
Key words: public administration, the governing (the ruling) elite.

ви, а другі — як управлінська помилка, негатив якої відчує
не тільки держава, як інституція, а й державний апарат уп-
равління та населення країни, що представлене громадянсь-
ким суспільством. Найбільш логічним та простим виснов-
ком було б звинуватити другу групу держав у неправильній
орієнтації державної політики, яка здійснюється начебто
демократично призначеним керівним апаратом. Однак саме
у цьому криється корінь проблеми та її двоїста природа, яка
буде описана в даній праці.

Отже, для того, щоб розібратися у цих питаннях необ-
хідно чітко визначити приведені термінологічні особливості.
Як Еванс, так і Заланга обирають економічну домінанту для
власних характеристик. Тому, під "розвитковими"(прогре-
сивними) державами мається на увазі наступне [2; 5]:

— сприяння довгостроковій підприємницькій перспек-
тиві та її орієнтації саме на формування і розвиток бізнес-
спільноти, а не державного сектору економіки;

— забезпечення стимулів для приватних осіб і
підприємців (що якраз і підтримується державою), готових
робити інвестиції, які стануть основою для необхідних еко-
номічних перетворень;

— ефективне використання правил і механізмів соціаль-
ного контролю, що значно знижує ризики в підприємниць-
кої та інвестиційної діяльності (тобто, забезпечуючи перед-
бачуваний і, як наслідок, надійний бізнес-клімат).

— відсутність максимізації ролі бюрократичного апа-
рату в означених пунктах що, в свою чергу, сприяє, а не пе-
решкоджає економічному розвитку.

Таким чином, ми можемо сказати, що за основу "роз-
виткової" (прогресивної) держави взятий одна з найбільш
важливих аксіом західної демократії, а саме економічний
лібералізм. Для успіху нової держави важливо не тільки
створити ринок, провівши капіталізацію основних фінансо-
вих установ та створити міцний приватний сектор економі-
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ки, основою якого має стати малий і середній бізнес. Стра-
тегічна мета влади — не робити щось самим, а дати необхідні
умови для того, щоб ринок був ерзацом живого організму,
здатному не тільки до споживання (найбільш яскравим тут,
мабуть, буде приклад кредитного споживання), а й до роз-
витку, який, у свою чергу, позитивним чином вплине на стан
держави завдяки податкам.

Паралельно Еванс та Заланга виділяють інший, діамет-
рально протилежний тип розвитку — "хижацька" держава
або держава-хижак. Їй притаманні наступні риси [2; 5]:

— зосередження державою у власних руках і для осо-
бистого використання великого економічного надлишку,
який інвестується у державний сектор(здебільшого, фінан-
сування держустанов, силових структур та оборонних
підприємств). Це, у свою чергу, викликає диспропорцію не
на користь колективних чи суспільних благ;

— економічне рейдерство та експлуатація населення,
економічний волюнтаризм, що перетікає у ігнорування
навіть мінімального добробуту громадян;

— максимізація ролі бюрократичного апарату в озна-
чених пунктах, яка гальмує будь-які економічні перетворен-
ня, система прийняття рішень такого апарату економічно
невмотивована, а тому буде задовольняти потреби правля-
чого класу.

Отже, "хижацька" держава — це типовий приклад пост-
тоталітарної олігархії, за якої влада зосереджується в ру-
ках одної групи людей, що отримала її у перехідний період,
найбільш яскравим прикладом чого буде служити деколон-
ізація держави. Деяка соціальна спільність (силовики, час-
тина колишньої адміністрації, банд-формування) здійсню-
ють процес первинного накопичення капіталу, проте відбу-
вається він не шляхом підприємницьких інновацій чи моно-
полізації на основі споживацьких інтересів, а силовим або
маніпулятивним методами. В результаті цього влада фор-
мує сильний замкнутий бюрократичний апарат, в якому про-
цвітають корупційні схеми, розкрадання державного май-
на, зміцнення силових структур з одночасним зменшенням
економічних проектів у реальному сегменті бюджету. Та-
кож активно використовується адмінресурс та наявні засо-
би масової інформації для подолання опозиційних настроїв.

Такий шлях досить поширений, і таких країн більшість
серед постколоніальних держав, аніж "розвиткових". При-
клади Еванса і Заланги, що будуть розглянуті нижче, мож-
на продовжити, і в сучасних реаліях додати до цього списку
деякі країни Східної Європи, економіко-політичний устрій
яких дозволяє ідентифікувати їх як "хижацькі" держави.
Вважаємо, що не буде перебільшенням Україну також за-
нести до таких держав.

Проте повернемось до теоретичних основ. Еванс заз-
начає, що у "розвитковій" державі можуть бути деякі еле-
менти "хижацької" — що, на наш погляд, є цілком логічним,
адже навіть найбільш ліберальні ринки мають бути захище-
ними від надмірної монополізації чи зрощення представ-
ників підприємницьких кіл з колами політичними. Однак,
поки держава надає більше суспільних благ для суспільства,
аніж забирає ресурсів, шлях розвитку такої держави зали-
шається правильним. Точно так само, "хижацькі" держави
можуть надати деякі суспільні блага, але в цілому, вони не
забезпечують постійно зростаючі потреби своїх громадян.

"Transformative ruling elite coalition has national
development as its main agenda; consequently, it creates
effective state bureaucratic organizations that will ensure the
realization of such a goal. On the other hand, destructive ruling
elite coalition is primarily concerned with using the state to
accumulate wealth, power, and prestige for personal uses. In
the process it destroys state bureaucratic capacity by negatively
interfering in its activities, thereby undermining its efficiency",
— саме таким чином можна пояснити подібний розвиток [2;
3].

Як вже зазначалося, "хижацька бюрократія" здійснює
свою діяльність на клановій основі. Саме тому "розвиткові"
держави у їх спробі створити сильну ринкову економіку, як
правило, намагаються максимально інституціоналізувати
бюрократичний апарат, тим самим збільшивши його користь
і одночасно зменшивши вплив на економічні процеси — од-
ночасне виконання цих двох умов, вважає Заланга, необхі-
дне для успішного розвитку економічного лібералізму та
демократизації суспільства [2, с. 20].

З усієї суми проаналізованого матеріалу, можна сказа-
ти, що визначальним для формування "розвиткової" чи "хи-
жацької" держави є вільний ринок. Якщо первинним для
державного апарату буде саме ринок, а не він сам, то дер-

жава піде у правильному напрямі, якщо навпаки — то вона,
а також всі громадяни перетворяться з агентів впливу на
прямих споживачів та виробників ресурсу для підтримання
правлячої еліти.

У якості теоретичного орієнтира автори обирають Мак-
са Вебера та його "Протестантську етику та дух капіталіз-
му". "Weber asserts that Germany became politically united at
a time when it began experiencing industrial development. The
social origin of the power base that facilitated German
unification was the Junker landowners. Yet, he strongly believes
that if Germany was to become a powerful nation-state in
Europe, this could not be achieved without industrialization"
[2, с. 9] — саме там Заланга знаходить відправну точку, з
якої повинна починати розвиток будь-яка сучасна держа-
ва. Тим не менше, маємо констатувати, що підміняючи інду-
стріалізацію економічним лібералізмом, він приходить до
висновку, що саме економічні перетворення спонукали до
трансформацій політичних — зміни реакційної влади пол-
ітичних еліт на більш прогресивну буржуазну, що, у свою
чергу, встановлювала як нові закони економічного, так і
державного управління.

"Weber emphasizes the need for a leadership capable of
independent initiative, which can thus guide the fortunes of the
state. The furtherance of the nation-state must take primacy
over all other objectives. The criteria for judging political
policies were the interests of the German state. In this respect,
he enumerates what he considers the most important qualities
of a politician and a leader. These are devotion to a cause, a
feeling of responsibility engendered by devotion to a cause,
ability to maintain inner concentration and calmness even when
reality opposes one." [2, с. 22], — таким чином і Заланга, і
Еванс бачать члена політичної спільноти у нинішніх краї-
нах "третього світу", який, у свою чергу, за якомога більш
короткий термін має подолати період кризи та створити оп-
тимальні умови для розвитку ринкової економіки та сприят-
ливий соціально-політичний клімат всередині держави.

Маємо констатувати, що ідеї Вебера стають своєрідною
межею розвитку бюрократичного апарату: все, що нижче
відведеної межі, показує низький розвиток державного уп-
равління, що веде за собою неможливість адекватного
співіснування з постійно прогресуючим вільним ринком, в
той час, яквсе, що переважає Веберівську лінію — це зло-
вживання апарату управління власною владою і тенденція
до перетворення на "хижацьку" державу [4, с. 67].

Обидва автори застосовують компаративний метод для
більш наочного доведення власних теоретичних узагальнень.
Приклади Еванса надто розгалужені та виглядають як дуже
складна система, тому біль продуктивно буде застосувати
приклади Заланги. Він порівнює дві деколонізовані — Ніге-
рію та Малайзію — які, до того ж, мали спільні соціально-
політичні умови, але пішли різними шляхами.

Це дослідження має дві спільні цілі. Перша мета поля-
гає в тому, щоб визначити ті стратегії, прийняті державни-
ми елітами в Малайзії та Нігерії для досягнення своїх соц-
іальних і матеріальних інтересів та шляхів впливу їх по-
слідовників на ефективність їх державної бюрократії. Дру-
га мета дослідження полягає у вивченні, як впливає правля-
ча еліта на державний апарат управління (бюрократію), в
свою чергу, впливає на здатність державних бюрократич-
них організацій розробляти і здійснювати політику в галузі
розвитку.

Центральна теза дослідження полягає в тому, що роз-
робка політики ефективного розвитку і провадження зале-
жить від появи перетворюючої правлячої еліти та її прихо-
ду до влади, що, у свою чергу, призводить до створення "де-
велопменталістської" ("розвиткової", прогресивної) дер-
жавної бюрократії.

Так, Малайзію вирізняє стійке положення політичних
еліт, яка фактично зберігалася з колоніальних часів. Саме
тому питання розвитку держави засновувалося на збере-
женні стабільності, а європейський досвід визначив курс на
ринкову економіку західного зразка.

Розглянутий авторами період правління прем'єр-
міністра Махатхіра Мохамада відзначається загальним кур-
сом, названим "National Growth Policy" або"New Economic
Policy". Його суть полягалау повній та цілковитій модерні-
зації країни з її перетворенням на індустріально розвинену
державу. Заланга зазначав про це наступне: "First, he
introduced reforms that were purely macro economic in nature,
and second he introduced reforms in cultural values and orga-
nizational management".

Крім економічного розвитку, Махатхір Мохамад ро-
зумів важливість створення ефективної системи державного
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управління, заснованої не на домінантному статусі окремої
групи людей, а на чіткому та цілеспрямованому лобіюванні
сферою управління розвитку держави. Фактично, він вста-
новив економічну домінанту над політичною.І першим кро-
ком на цьому шляху було створення надійного релігійного,
і, як наслідок, політичного плюралізму. "With Muslims
forming the majority of the population in the country, aspects
of the religion, particularly for accelerating economic
development, receptiveness and readiness to utilize
advancements in knowledge, especially scientific knowledge, and
toleration of diversity in religious practices will have to be
harnessed for the good of the nation". Це, на думку Заланги, і
з ним важко не погодитись, створило необхідний перехід
до світської держави і можливості подальших культурний
та економічних реформ.

Наступний крок можна назвати уникненням "над-захи-
щеності"малайзійців. За уряду Махатхіра було створено
цілком нову систему прийняття рішень, яка не тільки дава-
ла громадянам права та обов'язки, а й навчала їх ефектив-
ному використанню. Прем'єр-міністр казав: "there is nothing
more destructive than pampering" [2, с. 36].

Ініціатива реформ Махатхіра була насамперед і в основ-
ному продуктом його прихильності до національного розвит-
ку малайзійцівзокрема, і Малайзії в цілому. Тим не менш, його
реформистали можливим завдяки економічній кризі в Ма-
лайзії в середині 1980-х — саме тоді він і прийшов до влади.

У результаті реформ криза була подолана, а економі-
ко-політичну стратифікацію можна описати наступним чи-
ном:

— великий капітал (лобіює власні інтереси за рахунок
підтримки політиків. Це робитьїх залежними від виконан-
ня власних політичних програм та розвитку великого капі-
талу);

— середній і малий капітал (основа бізнесу у містах і
складають велику частину зайнятості міського населення);

— бюрократія контрольного типу (виконує функції кон-
тролю в системі директив уряду на місцях);

— бюрократія виконавчого типу (є виконавцями та
впроваджують згадані директиви).

Можемо констатувати, що Малайзія створила міцну
про-реформістську правлячу коаліцію. Вона поставила пріо-
ритет на економічне зростання на далеку перспективу. Та-
ким чином, незважаючи на те, що режим прем'єр-міністра
Махатхіра був під сильним контролем з боку опозиційних
партій, а економічні, соціально-культурні та організаційні
реформи спричинили тимчасовий спад в економіці, він все
ще мав сильну підтримку, щоб залишитися при владі.

З іншої сторони, Нігерія отримала незалежність у рік
скасування надзвичайного стану в Малайзії. Проте форму-
вання політичної еліти там фактично не мало ніякої тра-
диції, і тому, за очевидним сценарієм, зрослося з військо-
вою елітою. Це, як ми можемо припустити, визначило долю
Нігерії як "хижацької" держави.

Аналізуючи особливості державного управління, може-
мо прийти до висновку, що чіткої системи прийняття рішень
та контролю виконання за цими рішеннями у країні немає.
Це пов'язано з одною цікавою закономірністю: період прав-
ління прем'єр-міністра Малайзії, не дивлячись на демокра-
тичний режим, тривав більш ніж 20 років, у той час як авто-
ритарні військові режими існували у Нігерії недовго. Саме
з цим і пов'язується факт неможливості проведення адек-
ватних реформ як в економіці, так і у суспільстві вцілому.

"Іn the case of Nigeria, six different programs of socio-
cultural change were officially implemented but none was
successful. The programs are as follows: Operation Feed the
Nation (OFN); Jaji Declaration; Ethical Revolution; War Against
Indiscipline (WAI); and Mass Mobilization for Economic
Recovery, Self-Reliance and Social Justice (MAMSER).
Moreover, the macroeconomicreforms as I indicated above were
never genuinely or consistently implemented. The leaders were
ambivalent. Therefore, neither the mass mobilization program
for socio-cultural and institutional change nor the macro
economic reforms succeeded in Nigeria" — дана розлога ци-
тата підтверджує вищенаведену тезу. Нігерійське суспіль-
ство залишалося колоніальним, а тому і не змогло вироби-
ти власної ефективної системи державного управління [5,
с. 49].

Якщо говорити про реформи в Нігерії, то там реалізація
як економічних та соціально-культурних перетворень відбу-
лася таким чином, що вона поклала економічне навантажен-
ня на більшість населення, тоді як правляча еліта залиши-
лася без змін. Можна сказати, що якщо б у Нігерії була ство-

рена будь-яка коаліція, вона б, за висловом Еванса, могла б
ділити "національний пиріг, не виробляючи його".

Наведені приклади говорять самі за себе. Фактично, "хи-
жацька" держава зберігає свій колоніальний статус, адже
регресивна влада бере за основу вже знайомий фінансовий
принцип придатку. Економіка "хижацької" держави не роз-
вивається, тому що її головна мета — не ринковий розви-
ток, а забезпечення процвітання окремої групи людей ціною
збідніння більшості. Метрополією у даному випадку висту-
пає саме влада.

Як висновок хочеться додати, що дане дослідження за-
безпечує загальне теоретичне уявлення про вектори розвит-
ку державного управління у пост-колоніальних державах
та вплив такої системи на розвиток економіки та ролі сусп-
ільства у державній політиці. "Розвиткова" держава, за сло-
вами Еванса, володіє поняттям "embedded autonomy" — вбу-
дованої автономії, що і є одночасно умовою та можливістю
народу відтворювати конструктивні елементи без залеж-
ності від директив "згори". По суті, "розвиткові" держава
та, відповідно, і система державного управління, не потре-
бує таких директив, адже сама є їх джерелом.

Підводячи підсумки, можемо констатувати, що питан-
ня співвідношення держави та вільного ринку, їх взаємного
впливу один на одного все ще залишається і буде залишати-
ся актуальним, адже, як можна було побачити, національні
особливості державного управління можуть істотно впли-
нути на економічний та політичний розвиток держави та
визначити її долю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній трансформації діяльності керівника в

системі державного управління та її соціалізації важ-
ливе місце відводиться соціальним факторам. Під со-
ціальними факторами ми розуміємо сукупність світог-
лядних, ідеологічних і соціальних поглядів суб'єкта уп-
равління, якими він керується у своїй професійній діяль-
ності і які визначають її зміст і кінцеву результативність
для соціуму.

Для сучасного суспільства важливо, за яким змістом
і на якому фундаменті здійснюватиметься професійна
діяльність представників державної влади.

Соціалізація світогляду керівника і його діяльності
в системі державного управління об'єктивно поклика-
на стати засобом, що перешкоджає комерційній та ко-
рупційній діяльності яка спостерігається у працівників
державної служби [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню цієї проблематики присвячені робо-
ти вітчизняних науковців: А.Д. Криворака, М.Й. Маліка,
О.М. Онищенка тощо. Методологія державного управ-
ління досліджена у працях С.Ф. Голова, О.О. Канцуро-
ва, М.М. Коцупатрого, В.В. Мельничук, І.І. Сардачук,
В.В. Сопка та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є розкриття сутності

соціальної трансформації діяльності керівника в системі
державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До керівних кадрів системи державного управління

як найважливішої частини людського потенціалу украї-
нського суспільства пред'являються дуже конкретні
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вимоги, які і визначають самостійний і вкрай важливий
напрям трансформації діяльності керівника в системі
державного управління.

Одна з таких вимог пов'язана з тими позиціями, які
він займає в суспільстві і які є основоположним моти-
вом у його професійній діяльності. У філософському
розумінні тут можна говорити про реалізацію в його
діяльності національної ідеї, яка, на жаль, до цих пір не
отримала чіткого свого визначення. В даний час націо-
нальний інтерес більшості керівників знаходиться в про-
цесі свого формування [8].

Аналіз першого етапу ринкових перетворень та їх
соціально-економічні наслідки можуть служити пере-
конливим свідченням проведеної лінії в інтересах яки-
хось соціальних груп на шкоду інтересам суспільства.
Одним з яскравих підтверджень антисоціальної програ-
ми є витік за кордон українського капіталу. За оцінка-
ми західних експертів за минулі десятиліття було ви-
везено за кордон більше 1 трлн доларів США. Більше
500 млрд доларів США перебуває зараз на закордонних
рахунках української еліти, і плани яких на майбутнє
пов'язані з закордоном [1].

Тільки здатність розуміти і інтегрувати в єдине ціле
свої соціологічні погляди, духовні та культурні цінності,
знання і досвід у міжнародній сфері, допоможе сучас-
ному керівникові приймати правильні і всебічно обгрун-
товані рішення в інтересах всього соціуму.

Однією з вимог формування сучасної керівної еліти
в системі державного управління є досягнення її соці-
ально-моральної зрілості. Це передбачає здійснення її
діяльності в руслі загальної стратегії розвитку соціу-
му, що відповідає інтересам більшості його громадян.

Соціальна складова діяльності керівників повинна
виходити з вимоги забезпечення цілісності та безпеки
країни, гарантування демократії та права, свободи і роз-
витку всіх громадян. При цьому керівники повинні во-
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лодіти не тільки ринковою ідеологією, але і здатністю
послідовно проводити в життя принципи і функції со-
ціальної держави.

Такий підхід відповідає Указу Президента України
"Про затвердження загальних принципів службової
поведінки державних службовців" від 12.08.2002 р.: ви-
ходить з того, що визнання, дотримання та захист прав
і свобод людини і громадянина визначає основний зміст
діяльності органів державної влади та державних служ-
бовців; не чинити переваги яким-небудь професійним
або соціальним групам і організаціям, бути незалежни-
ми від впливу окремих громадян, професійних чи соці-
альних груп і організацій; виключати дії, пов'язані з
впливом будь-яких особистих, майнових (фінансових)
та інших інтересів, що перешкоджають сумлінному ви-
конанню посадових обов'язків [2].

Одним із проявів соціальних компонентів в діяль-
ності керівників виступає схильність до лобізму. В да-
ний час лобізм в суспільстві виступає як особливий
інструмент формування та реалізації її впливу на про-
фесійну діяльність суб'єктів управління.

Лобізм, традиційно виступає "механізмом опосеред-
кування управлінської взаємодії між громадянським
суспільством і державою, формою своєрідного соціаль-
ного обміну: реалізації інтересів (економічних, соціаль-
них, культурних, релігійних тощо) в обмін на підтримку
влади" [3. с. 52].

Як система реалізації інтересів певних соціальних
груп, лобізм виявляється інструментом влади, для роз-
поділу і перерозподілу державних ресурсів, а також
впливу на прийняті рішення, але завжди він виступає ви-
раженням прямого або опосередкованого впливу на
державних чиновників.

В даний час лобізм як соціальне явище в системі
органів державної влади знаходиться на початковій
стадії свого формування і розвитку, тому важливо на-
правити його розвиток у цивілізоване русло. Цивілізо-
ваний лобізм як спосіб реалізації інтересів певних груп
за допомогою надання тиску на органи влади як безпо-
середньо, так і через суспільство не отримав у нас на-
лежного розвитку. В українських реаліях, розвиток ло-
бізму нерідко проявляється в посиленні корупції, про-
текціонізму і появі клановості.

Обмеження негативних аспектів функціонування
лобізму як соціального інституту в рамках демокра-
тичної держави можливе лише при створенні чіткої
правової бази його функціонування і певних організа-
ційних заходів з його контролю. Тому за наявності
лобізму слід оцінювати діяльність керівника з ураху-
ванням існування як позитивного впливу лобістів і ко-
рисного їх внеску в механізм прийняття рішень, так і
ймовірності їх згубної дії на систему державного уп-
равління [6, c. 51].

Протистояти у своїй діяльності нецивілізованому
лобізму, бюрократизму, корупції та іншим порокам у
державній службі керівник може лише за наявності у
нього достатньої соціальної зрілості та професійної
компетентності, що характеризується як сукупність
знань, умінь і навичок, що сприяють ефективній реалі-
зації конкретних напрямів державного управління.

Політична компетентність у керівників знаходить
свій вияв у їх здатності і готовності формувати політичні
мережі для реалізації тих чи інших соціальних рішень,
використовуючи при впливі на суспільство взаємну за-
цікавленість і керівника як громадського діяча, і су-
спільства як об'єкта такого впливу.

Однак професійна компетентність і соціальна зрі-
лість не з'являються стихійно, вони багато в чому обу-
мовлені справжніми мотивами й щирим бажанням і праг-
ненням працювати в системі державного управлінні. Але
при цьому дуже важливо, перейшли вони на бік режиму
через кар'єрні міркування, чи є вони послідовними, при-
хильниками проведення демократизації суспільства або
вони флюгери в управлінській сфері.

Принципове значення, соціальна зрілість і профе-
сійна компетентність керівника мають при орієнтації
його діяльності на реалізацію курсу інноваційного роз-
витку країни та здійснення модернізації економіки і всіх
сфер суспільства.

Одночасно не можна не бачити процесів еволюції
самого суспільства. Саме на цю особливість звернув ува-
гу Президент України В.Ф. Янукович: "Суспільство ус-
кладнюється, воно неоднорідне, багатовимірне, складові
його групи ведуть різний спосіб життя, мають різні сма-
ки і погляди" [4]. У цих умовах "принципи управління
повинні бути адекватними ідеологічному і культурному
різноманіттю суспільства"  [4].

При цьому одним з головних критеріїв оцінки ро-
боти і рішень керівників стає рівень довіри з боку сусп-
ільства, узгодженість їх діяльності з громадською дум-
кою.

У сучасних умовах зростає важливість соціокуль-
турних аспектів в державному управлінні та їх вплив на
соціально — політичну трансформацію діяльності кер-
івника. Про це свідчать постійні дискусії з даного пи-
тання на всіх рівнях влади. За даними проведеного в
жовтні 2012 р. дослідження Левада-Центру на запитан-
ня: "Яким шляхом має рухатися Україна" 58% респон-
дентів висловилися за особливий шлях, 21% — за захід-
ний шлях, 14% — за радянський шлях [5, с. 141]. Це
відображає собою не тільки поточний стан громадсь-
кої думки, а й існування в Україні особливої, зумовле-
ної соціокультурними детермінантами моделі взаємо-
відносин суспільства, індивідуума і влади.

Сьогодні ступінь довіри до влади і позитивної її
оцінки з боку суспільства явно недостатній. Згідно з ре-
зультатами проведеного в жовтні 2012 р. соціологічно-
го опитування, позитивну оцінку діяльності заступни-
кам прем'єра і міністрам дали лише 29,8% респондентів,
тоді як 20,7% респондентів охарактеризували їх нега-
тивно [6, с. 32]. Результати того ж соціологічного опи-
тування свідчать про значну соціально-психологічному
відчуженість народу від влади, 54,2 % респондентів за-
явили про своє нерозуміння дій влади, а 70,3 % респон-
дентів зазначили, що влада мало піклується про "про-
стих" громадян [6, с. 33].

Тільки в результаті соціальної трансформації та
соціалізації керівних кадрів, та їх діяльності може з'я-
витися нова еліта керівників. Якщо розглядати керівні
кадри як певну соціальну групу, то її якісні характери-
стики в чималому ступені обумовлені її відкритістю для
соціуму і формуються в процесі її взаємодії з соціумом.
Тому важливим напрямком її діяльності стає підтрим-
ка зв'язків з громадськістю, роз'яснення громадянам
сенсу і цілей конкретної діяльності у сфері державного
управління, функцій того чи іншого її органу.

Україна зіткнулася з серйозною організаційною
проблемою, на яку ще в 2003 р. звернув увагу Прези-
дент України Л.Д. Кучма: "В країні важкий кадровий
голод на всіх рівнях і у всіх структурах влади" [11, с. 35].

У цих умовах система державного управління потре-
бує таких професійно зрілих керівниках, які здатні ста-
ти провідними суб'єктами модернізації та які б заручи-
лися підтримкою суспільства і мобілізували всі його ре-
сурси на здійснення прориву в реалізації модернізації.

Сьогодні важливо сформулювати вимоги, які
пред'являються до провідних керівників та їх діяльності.

Перш за все, керівнику за наявності стійкого соціо-
культурного фундаменту, чітких світоглядних позицій
і соціальної зрілості вкрай необхідною виявляється і
його здатність проектувати різні аспекти модернізації
та керувати ними. При цьому на передній план вису-
вається потреба в узгодженій управлінській діяльності,
прийнятті стратегічних та оперативних рішень та орга-
нізації контролю їх виконання.

По-друге, соціалізація керівних кадрів означає не
тільки підпорядкування їх діяльності цілям реалізації
ключових соціальних зобов'язань перед суспільством,
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а й потреби формування нових партнерських відносин
з бізнесом. Це передбачає, перш за все, подолання впли-
ву бізнес-еліти та олігархічних угруповань на керівників
вищої ланки в країні і руйнування тісних зв'язків між
ними. Формування нових партнерських відносин керів-
ників у системі державного управління та бізнесу з ура-
хуванням посилення соціальної орієнтації функціону-
вання бізнесу, активізації його участі у державних соці-
альних програмах [3].

По-третє, соціалізація діяльності керівників озна-
чає застосування таких управлінських технологій, які б
дозволили домогтися інноваційного прориву, що озна-
чає такий інноваційно-технологічний розвиток , осно-
ву якого складає великомасштабне освоєння і розпов-
сюдження базисних інновацій в ключових сферах еко-
номіки. Йдеться про механізми управління, що припус-
кають облік і поділ відповідальності і ризиків держави,
науки і бізнесу на всіх етапах науково-технічного роз-
витку.

По-четверте, соціалізація суб'єкта управління озна-
чає оволодіння такою важливою якістю, як динамізм,
тобто здатність до швидкої і конструктивної реакції на
зміни реальності.

Розкриваючи зміст соціальної трансформації діяль-
ності керівників, слід включити в неї таку якісну озна-
ку, як придбання почуття відповідальності. Відпові-
дальність суб'єкта державної влади В.Н. Савін розуміє
"як відповідальність державної влади і посадових осіб
перед народом, населенням відповідної території за не-
відповідність їх діяльності мандату довіри , що вира-
жається в їх нездатності виробляти і здійснювати стра-
тегію, рішення з користю для блага людей" [2, c. 102].

Іншими словами, кінцевим результатом трансфор-
мації механізмів державного управління і самих керів-
них кадрів на шляху їх соціалізації має стати становлен-
ня нової соціально-орієнтованої правлячої еліти.

До такої еліти, як верхівки управлінських кадрів,
повинні пред'являтися підвищені вимоги: їй мають бути
притаманні високі професійні, ділові, морально-етичні
якості, високий рівень правосвідомості і здатність взає-
модії з суспільством , а також вона повинна бути носієм
високих моральних норм.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах вкрай важливо, щоб правляча

еліта не була застиглим соціальним утворенням, закри-
тим по відношенню до суспільства і нерухомим всере-
дині себе. Ця "еліта розглядається як соціальний шар,
що володіє таким становищем у суспільстві і такими яко-
стями, які дозволяють керувати суспільством чи роби-
ти істотний вплив на процеси управління ним, впливати
на ціннісні орієнтації та поведінкові стереотипи в
суспільстві, активніше, результативніше, ніж всі інші
верстви суспільства брати участь у формуванні тен-
денцій розвитку суспільства, виникнення та вирішення
соціальних конфліктів і одночасно володіючи набагато
більшим, ніж інші групи, суверенітетом у формуванні
свого власного становища у виборі своєї групової оріє-
нтації".

В Україні становлення нової соціальної еліти —
складний і тривалий процес, що носить по своїй сутності
об'єктивний характер. Така еліта формується, в першу
чергу, в процесі регулярної взаємодії керівних кадрів з
інтелектуальною елітою суспільства [9].

Тим часом в останні два десятиліття істотно ослаб-
ла роль інтелектуальної еліти з точки зору позитивно-
го впливу на механізми управління країною. Причин тут
багато. Але головною є помітне інституційне ослаблен-
ня інтелектуальної еліти в суспільстві. Тільки в міру
розгортання демократизації країни і практичного пе-
реходу на рейки інноваційного розвитку слід очікувати
зростання попиту на інтелектуальну еліту та її відрод-
ження, і, як наслідок, посилення її прогресивного впли-
ву на соціальну трансформацію правлячої еліти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Основний Закон проголошує Україну демократич-

ною правовою державою, в якій конституційний лад
грунтується на визнанні народу джерелом влади. Цей
принцип є наріжним для всіх сфер суспільного та дер-
жавного життя. Важливу роль він справляє й на сферу
державного управління. Адже сучасне державне управ-
ління складно уявити поза виміром демократії та вер-
ховенства права.

Разом із тим, демократія на сьогодні є не лише уні-
версальною цивілізаційною цінністю, а й дієвим право-
вим інструментом для здійснення публічної влади та
державного управління в більшості держав світу. У пер-
шу чергу, це стосується держав Європи, США, Авст-
ралії, Канади, Японії. Не є винятком із цього переліку й
Україна, яка переконливо демонструє свою відданість
європейським цінностям.

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

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Очевидно, можна погодитися з тими українськими

вченими, які вважають, що генезис демократії в XXI
столітті вийшов за межі дихотомічної моделі демократії
"пряме народовладдя — представницька демократія".
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MECHANISMS OF CITIZENS' PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND WAYS OF THEIR OPTIMIZATION: THEORETICAL AND PRACTICAL
PROBLEMS

Стаття присвячена актуальним проблемам теорії та практики оптимізації механізмів державного
управління в умовах сьогодення. Визначається роль та місце права громадян на участь в управлінні дер-
жавними справами в системі інших конституційних прав людини.

Здійснюється акцент на демократичному характері участі громадян в управлінні державними спра-
вами і виявляється її співвідношення з різними типами демократії — безпосередньої, представницької та
учасницької.

Характеризуються законодавчі та організаційно-правові механізми забезпечення участі громадян в
управлінні державними справами, обгрунтовуються пропозиції щодо їх оптимізації.

This article deals with topical problems of the theory and practice of public administration optimization
mechanisms in today's conditions. It identifies the role of the right of citizens to participate in public affairs
management in the system of other constitutional rights. Article emphasizes democratic nature of the participation
of citizens in public affairs management and identifies its correlation with different types of democracy — direct,
representative and participatory. Article also characterizes legal and organizational mechanisms ensuring the
participation of citizens in public affairs management and justifies proposals for their optimization.

Ключові слова: державне управління, демократія, участь у державному управлінні, право громадян на участь
у державному управлінні, механізм участі громадян у державному управлінні.
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Право на участь в управлінні державними справами
здебільшого розглядається українськими вченими
(Ю. Бакаєв, В. Бакуменко, Ю. Битяк, С. Борисевич,
Д. Дзвінчук, В. Князєв, Л. Кривенко, Н. Мельтюхова,
В. Нестерович, С. Овчаренко, М. Орзіх, П. Петровсь-
кий, В. Погорілко, О. Руденко, М. Ставнійчук, Ю. Сур-
мін, Ю. Тодика, О. Тодика, В. Федоренко, М. Цвік,
В. Яворський; російськими дослідниками С. Алексєєв,
М. Баглай, Н. Варламова, А. Ковлер, К. Козлова, С. Кон-
дратьєв, О. Кутафін, О. Лукашева, М. Матузов, О. Чер-
вякова, В. Чиркін, С. Штурхецький і ін.) фрагментарно,
в контексті досліджень проблем безпосередньої демок-
ратії, політичних прав громадян у цілому або наукових
проблем, пов'язаних із виборами, референдумами,
місцевим самоврядуванням, державним управлінням,
державною службою тощо.

Зокрема В.Л. Федоренко стверджує, що сутність і
зміст чинної Конституції України щодо форм реалізації
народовладдя дозволяє на сьогодні виокремити щонай-
менше три типи демократії: 1) безпосередня демокра-
тія, представлена насамперед виборами, референдума-
ми і народною законодавчою ініціативою etc; 2) пред-
ставницька демократія, зміст якої полягає в формуванні
та діяльності представницьких органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування та Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим; 3) учасницька демократія ("де-
мократія участі"), що передбачає активну участь наро-
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ду, територіальних громад, інститутів громадянського
суспільства в управлінні державними справами,
здійсненні місцевого самоврядування та публічної вла-
ди в АР Крим шляхом проведення громадських експер-
тиз, консультацій з громадськістю, створення громадсь-
ких рад при органах державної виконавчої влади усіх
рівнів тощо.

Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Ви-
окремлення трьох конституційних типів народовладдя
(як це зазначає у свої працях В.Л. Федоренко), не зва-
жаючи на новизну і практичну цінність запропоновано-
го теоретико-методологічного підходу, не дає вичерп-
ної відповіді щодо природи механізмів участі громадян
в управлінні державними справами.

Адже, цілком очевидно, що участь громадян в уп-
равлінні державними справами не можна ототожнювати
лише з "учасницькою демократією". Можна припустити,
що участь в державному управлінні прямо чи опосередко-
вано здійснюється через всі форми народовладдя — без-
посередню, представницьку та учасницьку демократію.

На нашу думку, серед можливостей участі громадян
України у здійсненні народовладдя, основним і пріори-
тетним визнається встановлене статтею 38 Конституції
України право брати участь у державному управлінні,
яке юридично забезпечує включення особи, що реалі-
зує відповідне конституційне право у сферу політично-
го життя країни. Адже без реальної участі громадян у
здійсненні народовладдя не можлива побудова демок-
ратичної, правової держави, а без їхньої участі в управ-
лінні державними справами будь-яка держава позбав-
лена легітимації рішень, прийнятих в процесі держав-
ного управління

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

В ідеалі названі форми демократії повинні взаємодіяти
одна з іншою, а не протиставлятися чи підмінюватися одна
однією. Одночасно із цим, адепти названих і інших типів
народовладдя, як із числа політиків і державних діячів, так
і від науково-експертного середовища, мають усвідомити
недосяжність мети щодо побудови їх ієрархії. Утім, стосов-
но безпосередньої демократії можна певною мірою ствер-
джувати про її первинність в історичному сенсі, порівняно
з іншими типами народовладдя [4, с. 12—13].

Таким чином, формулюючи цілі статті нами вка-
зується на необхідність системного наукового дослід-
ження механізмів участі громадян в управлінні держав-
ними справами, їх історичного розвитку, функцій і
структури, форм реалізації, системи гарантування,
органічного зв'язку з конституційним принципом
здійснення влади народом України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
До останнього часу низка теоретичних і практичних

питань забезпечення реалізації стрижневого політично-
го права громадян на участь в управлінні державою,
включно з участю в управлінні державними справами за-
лишається не вирішеним. Такий стан речей має загалом
негативні наслідки не лише для теорії, а й для практики
державотворення та державного управління. Про це,
зокрема, можна зробити висновок, аналізуючи політи-
ко-правові події кінця 2013 — початку 2014 року, що
призвели як до зміни влади революційним шляхом, так і
до найбільш масштабної політичної та соціально-еко-
номічної кризи в нашій в Україні.

Однією із чинників, що призвели до такої ситуації є
недостатність у вітчизняній науці державного управлі-
ння та споріднених науках (юридичних, політичних, со-
ціологічних і інших) самостійних комплексних фунда-
ментальних досліджень з проблем права громадян Ук-
раїни брати участь у державному управлінні. Нині це

право не одержало належного теоретико-методологіч-
ного обгрунтування. Реагуючи на потреби теорії та
практики державного управління в сфері забезпечення
участі громадян України в управлінні державними спра-
вами, хотілось би обгрунтувати окремі висновки поло-
ження та пропозиції, що стали результатом досліджен-
ня нами цієї проблематики в попередні роки.

Насамперед, відзначимо, що право громадян України
брати участь в управлінні державними справами — це пе-
редбачена Конституцією і законами України можливість
кожного громадянина, який досяг вісімнадцяти років і є
дієздатним, відповідає вимогам, встановленим законодав-
ством для участі у відповідній сфері політичної діяльності,
безпосередньо або через обраних представників брати
участь у здійсненні безпосереднього народовладдя, дер-
жавної влади, місцевого самоврядування шляхом участі у
виборах і референдумах, рівного доступу до державної
служби і служби в органах місцевого самоврядування,
участі у здійсненні правосуддя з метою сприяння виконан-
ню функцій суспільства і держави.

За своєю сутністю це право є правом на участь у
здійсненні народовладдя. За своїм змістом воно є по-
літичним — громадяни України, реалізуючи його, висту-
пають у якості владарюючих суб'єктів — носіїв влади
народу, здійснюють належну їм політичну владу, тобто
воно є їх правом на участь у здійсненні безпосереднього
народовладдя, державної законодавчої, виконавчої й
судової влади та місцевого самоврядування. У цьому кон-
тексті вважаємо, що термін "управління державними
справами" не зовсім відповідає правовій природі ролі гро-
мадян у вирішенні державних справ, звужує їх правові
можливості в здійсненні влади народовладдя [1, с. 90].

Виходячи з того, що кожен громадянин є органічною
частиною Українського народу, який відповідно до час-
тини другої статті 5 Конституції України здійснює владу
безпосередньо й через органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, пропонується внести зміни
до статті 38 Основного Закону, сформулювавши її на-
ступним чином: "Кожен громадянин України безпосеред-
ньо та через обраних представників має право брати
участь у здійсненні безпосередньої демократії, держав-
ної влади, місцевого самоврядування шляхом участі у
виборах і референдумах, рівного доступу до державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування,
участі у здійсненні правосуддя з метою сприяння вико-
нанню функцій суспільства і держави".

За своєю структурою право на участь в управлінні
державними справами є загальним, комплексним пра-
вом, яке включає політичні права, що мають самостійне
значення: право брати участь у всеукраїнському та
місцевих референдумах, вільно обирати й бути обраним
до органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, право рівного доступу до державної служ-
би і служби в органах місцевого самоврядування, брати
участь у здійсненні правосуддя. За формами реалізації
— безпосереднім, представницьким і учасницьким, за
формою участі — індивідуальним (особистим) і колек-
тивним. Щодо останнього, то можна говорити про пра-
во громадян, яке реалізується в колективній формі. До
прикладу, участь у громадських консультаціях, участь
в громадських радах при органах державної виконав-
чої влади, передбачена постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпе-
чення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики" [3] тощо.

Хотілось би звернути увагу на доцільність більш
широкого запровадження в теорію та практику сучас-
ного державного управління категорії "політична участь
громадян". Під цією категорією, на наш погляд, слід
розуміти дії окремих громадян, вчинювані з метою впли-
ву на процес формування державної влади, прийняття
владних рішень, виконання прийнятих рішень, а також
контролю за їх реалізацією в спосіб, що не суперечить
чинному законодавству України.
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На сьогодні в Конституції та законах України
закpіплені пpавові основи для подальшого pозвитку
гpомадянського суспільства. Це, перш за все, принципи:
багатопаpтійності, ствоpення деpжавою однакових умов
для діяльності політичних паpтій, інших гpомадських об-
'єднань, забоpону будь-якій політичній силі пpисвоювати
пpаво здійснювати деpжавну владу (статті 3, 15, 36, 37);
економічної багатоманітності, pівність всіх фоpм влас-
ності, невтpучання деpжави у безпосеpедню господаpську
діяльність підпpиємств незалежно від фоpм власності, сво-
бода підпpиємництва (статті 13, 15, 42); ідеологічного
плюpалізму, відокpемлення цеpкви від деpжави,
невтpучання деpжави у спpави релігії (стаття 35);
pоздеpжавлення й деідеологізація освіти, науки і культуpи,
всієї духовної сфеpи суспільства на основі конституцій-
ного гаpантування пpава на свободу думки, совісті і pелігії
(статті 15, 34, 35); відповідальності деpжави пеpед люди-
ною за свою діяльність (стаття 3); невідчужуваності та
непоpушності пpав і свобод людини (стаття 21) тощо.

Своє продовження конституційні засади участі гро-
мадян в державному управлінні отримують в законах
України, в тому числі й тих, якими ратифікуються міжна-
родні договори України, а також низці підзаконних нор-
мативно-правових актів, представлених указами Прези-
дента України і постановами Кабінету Міністрів Украї-
ни. Це, для прикладу, постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 5 листопада 2008 року "Про затвердження По-
рядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади", від 3 листопада 2010
р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики" та інші.

Проблема налагодження взаємовідносин держави з
громадянами набуває дедалі більшої актуальності в по-
рядку денному державної політики в Україні. Ідеться,
перше за все, про гарантування державою прийнятних
умов (політико-правових, адміністративно-організацій-
них, фінансових) для функціонування інституцій грома-
дянського суспільства. По-друге, спільні зусилля дер-
жавних інституцій та інститутів громадянського су-
спільства повинні спрямовуватись на розв'язання на-
гальних проблем державного будівництва та державно-
го управління. Модель взаємодії державних інституцій
та інститутів громадянського суспільства має забезпе-
чувати задоволення прав та інтересів різних соціальних
груп і реалізацію ефективної державної політики, вра-
ховуючи потребу збалансування інтересів національно-
го, групового й індивідуального рівнів.

Громадян України реалізують свої права на участь
у державному управлінні, у першу чергу, через: 1) все-
український та місцевий референдуми; 2) вибори; 3) утво-
рення та участь у діяльності політичних партій та гро-
мадських організацій; 4) участь у мирних зборах; 5) участь
у громадських експертизах, участь у громадських кон-
сультаціях та участь громадських радах при Кабінеті
Міністрів України, міністерствах і інших центральних
органах виконавчої влади, місцевих державних адміні-
страціях тощо. Останні з названих форм реалізації права
громадян на участь у державних справах певною мірою
можна віднести до вже згадуваної нами "учасницької
демократії". Але, окрім названих і унормованих в Ук-
раїні форм демократії участі перспективними вбачають-
ся й такі форми як лобіювання, адвокати — "громадсь-
ка кампанія" та інші. На наше переконання, розвиток по-
тенціалу цієї учасницької демократії розкриває серйозні
перспективи для подальшого розвитку державного уп-
равління в Україні. Особливо на тлі кризи т. з. "класич-
ної демократії" як в Україні, так і за кордоном.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
 Таким чином, важливим чинником оптимізації ме-

ханізмів участі громадян в державному управлінні по-
винна стати адміністративна реформа, а також створен-

ня ефективної системи державної виконавчої влади в
Україні, адже серед усіх гілок влади саме виконавча
посідає чільне місце у застосуванні всіх важелів держав-
ного регулювання й управління важливими процесами
суспільного розвитку.

Подальший розвиток громадянського суспільства
в Україні вимагає розв'язання комплексу задач щодо
оптимізації механізмів його взаємодії з державою, роз-
ширення соціальної бази громадянського суспільства,
подолання громадської пасивності та відчуженості.
Відповідна взаємодія здійснюється, в першу чергу, на
інституційному рівні. Так, нині в Україні утверджують-
ся найважливіші інститути громадянського суспіль-
ства: політичні партії, об'єднання підприємців, про-
фесійні союзи, жіночі, молодіжні, екологічні, право-
захисні та інші організації і об'єднання. Ці інститути
громадянського суспільства позитивно виявили себе
під час революційних подій початку 2014 року. Але, їх
потенціал вбачається значним і корисним для відбудо-
ви нової Української держави і в мирних умовах. Для
цього необхідно оптимізувати систему чинного зако-
нодавства, що регулює участь громадян в управлінні
державними справами, зберігши як існуючі інститути
громадських консультацій, експертиз і рад, так і зап-
ровадивши нові, що позитивно зарекомендували себе
у державах-учасницях ЄС і США, насамперед, інсти-
тут лобіювання.
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ВСТУП
Прогрес будь-якої держави сьогодні нерозривно

пов'язаний з інноваційним розвитком суспільства. Якщо
раніше країна могла впевнено утримувати позиції на
зовнішніх ринках за рахунок дешевої робочої сили та
сировинних матеріалів, то нині через посилення конку-
ренції на світовому ринку дедалі більшого значення на-
буває нестандартний науково-технічний напрям розвит-
ку держави.

Відтак, економіка України в контексті загальносві-
тових тенденцій може ефективно розвиватись лише
за умови постійного впровадження інноваційних ідей і
проектів. Необхідною умовою здійснення інноваційної
діяльності в країні є наявність дієвої регіональної інно-
ваційної системи та сукупності законодавчих актів, які
б регулювали функціонування її складових елементів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Інноваційний розвиток став орієнтиром для впро-

вадження новітніх науково-технологічних здобутків
суспільства. Безперечно, дедалі більше підприємств усіх
форм власності, різноманітних установ та організацій
застосовують у своїй діяльності прогресивні досягнен-
ня науки і техніки.

Однак на тлі передових цілей виникають і пробле-
ми, подолання яких є необхідною умовою для станов-
лення та реалізації інноваційної моделі розвитку дер-
жави. Однією з таких проблем стала велика кількість
нормативно-правових актів, що регламентують іннова-
ційну діяльність, оскільки це заважає суб'єктам чітко
визначити порядок, етапи та можливі способи іннова-
ційної діяльності, що перешкоджає ефективному фун-
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кціонуванню інноваційної моделі розвитку держави.
Відтак потреба створення єдиного кодифікованого нор-
мативного акта є досить актуальною.

З огляду на це, в роботі ставиться завдання стисло
проаналізувати законодавчі акти, які регулюють функ-
ціонування складових елементів регіональної іннова-
ційної системи з метою визначення переваг та окреслен-
ня перспектив їх подальшої кодифікації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Варто зазначити, що законодавство України у сфері

інноваційної діяльності базується на Конституції Украї-
ни і складається із законів України "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки", "Про інноваційну
діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні", "Про інвестиційну діяльність" та
інших нормативно-правових актів, які визначають пра-
вові, економічні та організаційні засади державного ре-
гулювання розвитку регіональної інноваційної системи
в Україні, встановлюють форми стимулювання держа-
вою інноваційних процесів і спрямовані на підтримку
розвитку економіки інноваційним шляхом.

До того ж, інноваційна діяльність, а відтак і питан-
ня регіональних інноваційних систем регулюється низ-
кою нормативно-правових актів вищої юридичної сили,
а саме: Господарським кодексом України (де дається
визначення інноваційної діяльності, визначаються її
види, форми інвестування в інновації, шляхи і форми
державного регулювання та система державних га-
рантій інноваційної діяльності, основні засади держав-
ної експертизи інноваційних проектів, поняття та зміст
договору на створення і передачу науково-технічної
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продукції, який використовується для виконання інно-
ваційних розробок на замовлення суб'єкта інноваційної
діяльності з метою їх наступної реалізації); Цивільним
кодексом України (який регулює договірні відносини,
що складаються в процесі виконання науково-дослід-
них або дослідно-конструкторських та технологічних
робіт, в тому числі розробки інноваційних проектів) [3].

На особливу увагу в інноваційній системі регіону
заслуговує структура та характер відносин між су-
б'єктами. Національне правове поле, яке формалізує
практику цих відносин, представлене сукупністю нор-
мативно-правових актів різних органів державної вла-
ди, до яких належать: Положення про Державне агент-
ство України з інвестицій та інновацій; Указ Президен-
та України "Про Національну раду з інноваційного роз-
витку України"; постанови Уряду України "Про Концеп-
цію державної підтримки розвитку малого підприємниц-
тва", "Про порядок укладення договорів про спільну
діяльність щодо виконання інвестиційних та інновацій-
них проектів", "Про деякі питання організації діяльності
технологічних парків" тощо.

Відповідно до законодавства державну підтримку
одержують суб'єкти господарювання всіх форм влас-
ності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, зок-
рема підприємства всіх форм власності, які мають ста-
тус інноваційних. При цьому цілковито ігнорується по-
треба сприяння розвитку елементів інноваційної інфра-
структури, які є інструментом подолання розриву між
ланками інноваційного процесу (освіта — наука — ви-
робництво).

Таким чином, усвідомлення безальтернативності
інноваційного шляху розвитку економіки України потре-
бувало створення грунтовної нормативно-правової бази.
Так, у 1991 р. був прийнятий перший Закон інноваційно-
го спрямування "Про основи державної політики у сфері
науки і науково-технічної діяльності", який закладав ос-
нови державної політики в науково-технологічній сфері,
визначав її основні завдання, механізми формування та
реалізації. У 1993 р. було прийнято низку законів, спря-
мованих на охорону інтелектуальної власності, які
відкривали шлях до формування ринку інновацій та участі
України у міжнародному трансфері технологій.

Базовий Закон України "Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність", який визначає основні напрями дер-
жавної політики в цій сфері і правове поле діяльності
владних структур, був прийнятий 1 грудня 1998 р. Його
положення набули розвитку в наступному знаковому
нормативному акті — Законі України "Про інноваційну
діяльність", в якому відбувся перехід від акценту на суто
науково-технічній сфері, якою законодавство обмежу-
валося досі, до методології проектного управління інно-
ваційними процесами. В законі було визначено органі-
заційні механізми та засоби фінансової підтримки ви-
конання інноваційних проектів. На жаль, Закон "Про
інноваційну діяльність" так і не вступив у дію в повному
обсязі. Визначальну роль у цьому відіграло призупинен-
ня, одразу після його прийняття, низки головних поло-
жень щодо надання податкових та митних пільг для
інноваційних підприємств. Не було реалізовано й поло-
ження закону щодо організаційної системи управління
інноваційними процесами, зокрема створення уповно-
важених державних та регіональних установ.

Можна виділити безліч нормативно-правових актів
(закони, постанови, акти, укази та накази), які були
прийняті, щодо розвитку національної інноваційної си-
стеми, а, відтак, і регіональних інноваційних систем, які
встановлюють форми стимулювання державою іннова-
ційних процесів і спрямовані на підтримку розвитку еко-
номіки. З них всіх, на нашу думку, варто відзначити Кон-
цепцію науково-технічного та інноваційного розвитку
України та Стратегію Інноваційного розвитку України
на 2010—2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів.
Метою Концепції є визначення основних засад форму-
вання та реалізації збалансованої державної політики

з питань забезпечення розвитку національної іннова-
ційної системи, спрямованої на підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки. Положення
Стратегії відповідають принципам сталого розвитку та
завданню побудови конкурентоспроможної економіки,
адаптованої до глобальних викликів у довгостроково-
му періоді.

Слід зазначити, що протягом 1992—2002 рр. було
прийнято близько 150 правово-нормативних документів
спрямованих на інноваційні перетворення в державі. Але
значних зрушень в даному напрямі так і не відбулося.
Однобокий підхід до впровадження політики іннова-
ційного розвитку спричинив відсутність відповідної
фінансово-кредитної, податкової, амортизаційної полі-
тики, позабюджетних комерційних інвестицій, що забез-
печувало б стимулювання суб'єктів інноваційного про-
цесу до рішучих і результативних дій.

Важливим є Закон України "Про пріоритетні на-
прямки інноваційної діяльності в Україні", що покли-
каний зобов'язати органи виконавчої влади України всіх
рівнів створювати режим найбільшого сприяння вико-
нанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних
пріоритетних напрямків і концентрації на них фінансо-
во-економічних та інтелектуальних ресурсів.

Останніми роками в Україні були зроблені спроби
по збереженню і розвитку наукового, науково-техніч-
ного і інноваційного потенціалу. Прийнята "Стратегія
економічного і соціального розвитку України на 2004—
2015 роки", реалізовуючи яку українські вчені присту-
пили до вироблення концепції інноваційної моделі роз-
витку економіки. Проте роль і місце регіональної інно-
ваційної системи в даній концепції не визначено, не кон-
кретизована її структура. Аналізуються лише окремі
сегменти: формування інституційного пристрою інно-
ваційної економіки, технологічні пріоритети інновацій-
ного розвитку виробничої сфери економіки, фінансу-
вання науково-технологічної і інноваційної діяльності,
розвиток інноваційного підприємництва, ринок об'єктів
права промислової власності, державна політика в на-
ціональній інноваційній системі [1].

Важливим кроком на шляху розвитку регіональної
інноваційної системи в Україні стало прийняття урядом
державної програми "Інформаційні та комунікаційні
технології в освіті та науці" на 2006—2010 pp. Необхід-
ною складовою цієї програми є створення інформацій-
них ресурсів українського науково-освітнього просто-
ру. Отже, результатом реалізації програми має стати
підвищення якості, доступності та конкурентоспромож-
ності національної освіти і науки на світовому ринку
праці та освітніх послуг; створення нових методів і на-
дання нових можливостей для наукового пошуку та тех-
нологічного розвитку; підвищення ефективності науко-
вих досліджень; створення умов для ефективного нау-
кового співробітництва; забезпечення доступу грома-
дян до науково-освітніх ресурсів та створення умов для
безперервного навчання протягом життя.

Стан розвитку науково-технологічної та інновацій-
ної сфер неодно-разово розглядала Рада національної
безпеки і оборони України. Зокрема за результатами її
засідання Президент України видав Указ "Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України "Про стан
науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпе-
чення інноваційного розвитку України". Одним із зав-
дань, визначених в Указі було розроблення Концепції
розвитку національної інноваційної системи та плану
заходів щодо її реалізації.

Варто підкреслити, що з метою створення організа-
ційно-економічних умов, які дієво впливатимуть на роз-
виток інноваційної діяльності в країні, розроблено та
затверджено постановою Кабінету Міністрів України
Державну цільову економічну програму "Створення в
Україні інноваційної інфраструктури" на 2009—2013 рр.
Програма спрямована на створення інноваційної інфра-
структури, здатної забезпечити ефективне використан-
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ня вітчизняного науково-технічного потенціалу, підви-
щення рівня інноваційності та конкурентоспроможності
національної економіки.

Подоланню значного розриву між навчальним і нау-
ково-дослідним процесом має сприяти прийнятий Закон
України "Про наукові парки". Зазначений законопроект
визначає правові, економічні, організаційні відносини,
пов'язані зі створенням і функціонуванням наукових
парків, заснованих на базі вищих навчальних закладів IV
рівня акредитації та наукових установ України, і спря-
мований на інтенсифікацію процесів розроблення і впро-
вадження виробництва інноваційної продукції та її реа-
лізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, поєднан-
ня освіти, науки і виробництва з метою прискорення інно-
ваційного розвитку економіки України.

У 2009 р. за розпорядженням Кабінету міністрів Ук-
раїни було схвалено Концепцію розвитку національної
інноваційної системи, метою якої є визначення основних
засад формування та реалізації збалансованої держав-
ної політики з питань забезпечення розвитку національ-
ної інноваційної системи, спрямованої на підвищення
конкурентоспроможності національної економіки.

Системний погляд на формування державної пол-
ітики у сфері визначення пріоритетних напрямів інно-
ваційного розвитку був закладений з прийняттям Зако-
ну України "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні". Зокрема введено класифікацію
пріоритетів інноваційної діяльності, визначено порядок
формування, реалізації та моніторингу виконання пріо-
ритетів інноваційного розвитку регіонів.

З прийняттям Закону України "Про державне регу-
лювання діяльності в сфері трансферу технологій" Ук-
раїна намагається включитися в світовий процес комер-
ціалізації наукових знань. Названий Закон визначає
правові, економічні, організаційні та фінансові засади
державного регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій і спрямований на забезпечення ефективно-
го використання науково-технічного та інтелектуаль-
ного потенціалу України, технологічності виробництва
продукції, охорони майнових прав на вітчизняні техно-
логії на території держав, де планується або здійснюєть-
ся їх використання, розширення міжнародного науко-
во-технічного співробітництва у цій сфері [2].

Отже, в Україні за час її незалежного існування
сформувалося досить розгалужене законодавче забез-
печення інноваційної діяльності. У наведених норматив-
них актах закріплено основні положення державної
політики у сфері інноваційної діяльності, поняття, яки-
ми керуються суб'єкти цієї діяльності та відповідні орга-
ни, що реалізують інноваційну політику, а також без-
посередньо встановлено компетенцію органів держав-
ного управління інноваційною діяльністю. Однак у цих
документах немає комплексного визначення загальних
напрямів державної політики в інноваційній сфері, пра-
вового механізму здійснення суб'єктами інноваційної
діяльності та не впорядковано законодавче і правове
підгрунтя реалізації державної політики інноваційного
розвитку суб'єктами інноваційної діяльності та суб'єк-
тами владних повноважень. До цього часу відсутня дос-
татньо ефективна правова основа функціонування вен-
чурного капіталу як ринкового інституту, процедури
створення окремих суб'єктів інноваційної діяльності
безпідставно ускладнені.

Закони про Державний бюджет України протягом
останніх років зупиняють дію норм законів України
щодо рівня фінансового забезпечення наукової, науко-
во-технічної, освітянської сфер, а також щодо створен-
ня пільгових умов для розвитку інноваційної діяльності.

Законодавством України, на відміну від більшості
країн світу, не передбачено стимулювання залучення у
науково-технічну та інноваційну сфери позабюджетних
коштів, не стимулюються витрати промисловості на на-
укові дослідження і розробки, а також інвестиції в інно-
ваційну сферу з боку банків та інших інвесторів.

До того ж, практично відсутні цільові законодавчі
норми, спрямовані на підтримку інноваційної діяльності
саме суб'єктів малого підприємництва. Відтак інно-
ваційні за суттю суб'єкти малого підприємництва через
недосконалість, яка панує у чинному законодавстві Ук-
раїни, формально такими не вважаються, а тому поз-
бавлені можливості користуватися підтримкою з боку
держави; у змісті діючих регіональних програм соціаль-
но-економічного та культурного розвитку та регіональ-
них програм інноваційного розвитку недостатньо ува-
ги приділяється питанням створення сприятливого інно-
ваційного бізнес-середовища для малого бізнесу.

Іншою суттєвою вадою вітчизняного інноваційного
законодавства є те, що воно не вирішує основну про-
блему відносин з володіння та розповсюдження інно-
вацій — проблему охорони прав на інтелектуальну
власність.

Проведений аналіз свідчить, що в Україні прийнято
базові нормативно-правові акти, які визначають скла-
дові регіональної інноваційної системи та окремі про-
грами їх розвитку. Формальним запишається законодав-
ство щодо формування і розвитку інноваційної інфрас-
труктури. Якщо розглядати вітчизняний досвід розвит-
ку інноваційної інфраструктури, то варто відзначити
часткову наявність нормативно-правового забезпечен-
ня її функціонування. Зокрема: Постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Положення про
порядок створення і функціонування технопарків та
інноваційних структур інших типів" та "Про затверд-
ження Державної цільової економічної програми "Ство-
рення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009—
2013 роки"; Розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни "Про схвалення Концепції Державної цільової еко-
номічної програми "Створення в Україні інноваційної
інфраструктури на 2008—2012 роки", "Про схвалення
інноваційної програми наукового парку "Київська полі-
техніка" на 2007—2011 роки".

Дослідження законодавчої бази в сфері інновацій-
ної інфраструктури в країні вказує на непослідовність
кроків у її формуванні та фрагментарність. Закони Ук-
раїни й інші нормативно-правові документи змістовно,
в основному, не пов'язані між собою і досить часто су-
перечать один одному. У законах відсутні чіткі визна-
чення та тлумачення термінів "технополіс", "бізнес-
центр", "бізнес-інкубатор", хоча вони зазначаються у
законах України "Про інноваційну діяльність" як інно-
ваційні підприємства. Очевидно, що відсутність законо-
давчо закріплених визначень з урахуванням специфіки
та сутності різних інноваційних структур ускладнює, а
іноді унеможливлює їх функціонування.

Звичайно, на нашу думку, доцільно було б розроби-
ти та прийняти нормативні акти, які б створювали умо-
ви та регулювали діяльність кожного виду об'єктів інно-
ваційної інфраструктури.

Відтак нормативно-правова база інноваційної діяль-
ності є досить суперечливою, крім того, неповною мірою
відповідає засадам економіки, що грунтується на знан-
нях. Не зважаючи на чималу кількість законодавчих
актів, в інноваційній сфері очікуваного позитивного
ефекту не отримано. Тут можна дати наступні пояснен-
ня: інноваційне законодавство на сьогодні все ще пере-
буває в суперечливому стані у зв'язку з відсутністю
єдиної концептуальної основи правового поля у сфері
інноваційної діяльності; відсутність у державі відповід-
ної інфраструктури, що могла б забезпечити реаліза-
цію законодавства; відсутність ефективної правової
основи захисту прав інтелектуальної власності; нероз-
виненість системи інноваційного менеджменту.

Незважаючи на те, що базове законодавство, необ-
хідне для формування регіональних інноваційних сис-
тем, вже значною мірою створено, його практичне ви-
користання стримується: відсутністю цілісної кодифі-
кованої системи законодавства, яке має врегульовува-
ти правовідносини у сфері інноваційної діяльності; не-
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довершеністю, недосконалістю та безсистемністю фор-
мування нормативно-правової системи, яка відповідає
за регулювання та стимулювання інноваційної діяль-
ності; поширенням практики ігнорування законодавства
або зупинення дії статей законів, які стосуються фінан-
сування та стимулювання науково-технічної та іннова-
ційної діяльності; відсутністю системної, чіткої струк-
турної законодавчої бази, що є регулюючою умовою
створення підприємств і норм взаємин між суб'єктами
інноваційної інфраструктури; не орієнтованістю украї-
нського інноваційного законодавства на функціонуван-
ня економіки в жорсткому конкурентному середовищі;

Отже, на державному рівні визнано внутрішньополі-
тичне та геополітичне значення та встановлено правовий
зміст регіональної інноваційної системи, що є необхідною
передумовою змін векторності державної економічної
політики у напрямі інноваційних трансформацій та опти-
мізації змісту її інноваційної складової з метою реалізації
оптимальної з урахуванням світових тенденцій інновацій-
но-інвестиційної моделі розвитку національної економі-
ки. Проте, незважаючи на це, не відбулося адаптації вітчиз-
няного інноваційного законодавства, його пристосуван-
ня до формування всіх підсистем регіональної інновацій-
ної системи та створення інноваційного ринку, включен-
ня до нього тих норм, які б, реалізуючи регулятивно-ди-
намічну функцію права, активізували та спрямовували
діяльність суб'єктів господарювання в інноваційне русло.

Відтак в Україні необхідно здійснити низку заходів
із систематизації чинного законодавства, а також з ура-
хуванням розвитку інноваційної сфери врегулювати пер-
спективні напрями інноваційної політики та прийняти
єдиний кодифікований акт — інноваційний кодекс Украї-
ни. Кодифікація інноваційного законодавства вирішить
цілу низку завдань щодо формування оптимального нор-
мативно-правового середовища функціонування регіо-
нальної інноваційної системи відповідно до пріоритетів
державної інноваційної політики. Ці завдання розв'яжу-
ються, зокрема, шляхом систематизації складу всіх важ-
ливих елементів інноваційних правовідносин: їх суб'єктів
та учасників; об'єктів; системи юридичних фактів, що опо-
середковують динаміку інноваційного процесу.

Також, з метою удосконалення механізмів держав-
ного регулювання регіональної інноваційної системи не-
обхідно: прийняти в новій редакції Закони України: "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
та "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
сформувати правове і методичне забезпечення діяльності
в інноваційній сфері для венчурних фондів, суб'єктів інно-
ваційної інфраструктури; розвивати та удосконалювати
законодавче забезпечення ринку прав на об'єкти іннова-
ційної діяльності, у тому числі адаптацію національного
законодавства до відповідних стандартів ГАТТ/СОТ;
вдосконалювати законодавчу бази, що регламентує охо-
рону прав інтелектуальної власності; визначити законо-
давчими актами систему виплат винагороди винахідни-
кам; законодавчо врегулювати запровадження нових
інструментів регіонального розвитку; створити надійні
правові гарантії для ефективного функціонування усіх
форм власності і розвитку різноманітних форм підприє-
мництва; відповідно до вимог законів України "Про пріо-
ритетні напрями розвитку науки і техніки" і "Про пріо-
ритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" роз-
робити та запровадити механізми проведення прогноз-
них досліджень, формування і реалізації інноваційних
програм та державного замовлення, їх моніторинг, дер-
жавної підтримки і залучення позабюджетних коштів для
реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і тех-
ніки та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
забезпечити посилення контролю за дотриманням норм
Конституції України та вимог законів України з питань
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
внести зміни до Законів України: "Про інноваційну
діяльність" (для запровадження механізмів стимулюван-
ня інноваційної діяльності, сприяння формуванню нових

інноваційних підприємств); "Про освіту" (для надання ун-
іверситетам права на створення малих підприємств та
особливих прав на об'єкти інтелектуальної власності,
створені за рахунок державного фінансування, частині
використання в якості вкладів в уставні фонди малих
підприємств, створених співробітниками); "Про спеці-
альний режим інноваційної діяльності технологічних
парків" (для регулювання складної роботи по будівницт-
ву сучасних центрів високих технологій і наукомісткого
виробництва).

Зокрема дуже важливо врегулювати питання про
надання податкових і митних пільг технологічним пар-
кам та вільним економічним зонам. На нашу думку, такі
преференції слід залишити лише для невеликої кількості
проектів національного масштабу, які здійснюють прин-
ципово позитивний вплив на економіку країни. При цьо-
му механізми державної підтримки інноваційної діяль-
ності має бути істотно спрощено у формальній частині,
з обов'язковим залученням до цієї процедури представ-
ників ринку високих технологій.

Ми переконані в тому, що розробка правових засад
концепції регіональної інноваційної системи в Україні
прискорить створення умов для раціонального викори-
стання фактора інтернаціоналізації, сприятиме іннова-
ційним процесам, досягненню стандартів і темпів інно-
ваційного розвитку, властивих розвиненим країнам.

ВИСНОВКИ
Загалом в Україні створена важлива законодавча база

для здійснення і розвитку інноваційної діяльності. Зако-
нодавче регулювання регіональної інноваційної системи
забезпечується Законами України, які безпосередньо
регулюють інноваційну діяльність, а саме: "Про інновац-
ійну діяльність", "Про наукову і науково-технічну
діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні", "Про наукову і науково-технічну
експертизу", "Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій", "Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних
парків", "Про стимулювання розвитку регіонів" та інши-
ми нормативно-правовими документами, зокрема Поста-
новами Кабінету міністрів, Указами Президента тощо.

З метою формування цілеспрямованої, послідовної
державної інноваційної політики необхідним є забез-
печення структурної повноти, комплексності і систем-
ності законодавчої і нормативно-правової бази щодо
розвитку регіональної інноваційної системи України.
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ВСТУП
Теоретичне переосмислення та методологічне забезпе-

чення удосконалення державного регулювання аграрного
сектора економіки в умовах глобальних змін зовнішнього
середовища обумовлено, насамперед, потребою швидкої
адаптації галузі до нових умов господарювання та форму-
вання передумов для стабільного його розвитку на довгос-
трокову перспективу в умовах системної модернізації.

Визначення місця держави й обгрунтування механізмів
її впливу на розвиток економічних процесів були в центрі
уваги класиків економічної науки Дж. Гелбрейта, Дж. Кей-
нса, А. Маршала, Ф. Хайєка, П. Хейне та інших.

Серед вітчизняних вчених, які займаються вдосконален-
ням теоретико-методологічних питань державного управ-
ління, найбільш відомими є В.Д. Бакуменко, С.О. Біла,
А.С. Гальчинський, М.В. Гаман, Б.В. Губський, О.І. Дацій та інші.

Пошук нових теоретико-методологічних та практичних
підходів щодо удосконалення державного регулювання аграр-
ного сектора економіки з урахуванням нагромаджених еко-
номічною наукою знань та передового зарубіжного та набу-
того вітчизняного досвіду зумовив актуальність даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання статті:
— встановити принципи реалізації механізму держав-

ного регулювання економічних процесів в аграрному сек-
торі економіки;

— доповнити існуючі функції державного регулювання
розвитку аграрного сектора.

УДК 351.823.1

М. Л. Ніжніков,
здобувач, Академія муніципального управління

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
M. Nizhnikov,
Competitor Academy of Municipal Management

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF GOVERNMENT REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR

Встановлено, що механізм реалізації заходів державного регулювання економічних процесів повинен
грунтуватися на основоположних принципах, які також є складовим елементом концепції державного ре-
гулювання аграрного сектора економіки, а саме: державний протекціонізм аграрного сектору; принцип
поєднання економічних, екологічних і соціальних цілей; принцип поєднання індикативних і директивних
форм державного регулювання економіки; принцип програмного регулювання; економічне стимулюван-
ня ефективно працюючих підприємств; рівнозначність підтримки підприємств всіх форм власності.

Доповнено існуючі функції державного регулювання розвитку аграрного сектора такими: формування
та відтворення ефективних суб'єктів ринкових відносин; формування стійкого попиту на продукти харчу-
вання та сільськогосподарську сировину для промисловості; формування та підтримка системи цін; ство-
рення інфраструктури для стійкого функціонування ринків землі, матеріально-технічних ресурсів; забез-
печення входження суб'єктів аграрної сфери економіки як рівноправних продавців і покупців у систему
міжнародних сільськогосподарських ринків.

It was established that the mechanism of implementation measures of state regulation of economic processes
should be based on fundamental principles, which also is part of the concept of state regulation of the agricultural
sector, namely: state protection of the agricultural sector, the principle of combining economic, environmental and
social objectives, the principle of combining indicative and policy forms of state regulation of the economy, the
principle of software regulation, economic incentives effectively operating companies, the equivalence of the support
of the enterprises.

Supplemented the existing features of state regulation of the agricultural sector include: formulation and efficient
reproduction of market relations, the formation of stable demand for food and agricultural raw materials for industry,
forming and maintaining prices, the creation of infrastructure for sustainable land markets, inputs, providing entry
subjects of agriculture as equal buyers and sellers in the system of international agricultural markets.

Ключові слова: механізм реалізації заходів, державне регулювання економічних процесів, принципи, функції,
державне регулювання розвитку аграрного сектора.

Key words: the mechanism of implementing measures, government regulation of economic processes, principles,
functions, state regulation of agriculture.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для ефективного виконання державою своїх економіч-

них функцій необхідно дотримуватися науково обгрунто-
ваних принципів.

Як показує світовий досвід, існує багато варіантів орган-
ізації державного регулювання економіки, проаналізував-
ши які, можна систематизувати загальні принципи реалізації
впливу держави.

До загальних принципів належать такі:
— принцип пріоритету права над економікою. Під впли-

вом законодавчого регулювання через встановлення відпо-
відних законів трудова та загальнонародна власність транс-
формуються у приватну і приватно-колективну підприєм-
ницьку власність, здійснюються процеси роздержавлення,
приватизації, формується клас підприємців і розширюєть-
ся приватне підприємництво. Правове суспільство за допо-
могою державного регулювання формує економічний базис
у вигляді ринкових відносин [1];

— постійне розширення органічно взаємопов'язаних
форм державного регулювання. Так, на початку розвит-
ку товарного господарства в деяких країнах (зокрема в
Англії) функціонувало лише правове державне регулю-
вання. З ускладненням суспільних відносин, зростанням
економічних і соціальних суперечностей з'явилося уря-
дове, судове та економічне регулювання. Нині, в умовах
науково-технічного прогресу, коли прискорюються тем-
пи та ускладнюються процеси інтернаціоналізації еконо-
міки, державне регулювання доповнилося соціальним і
інформаційним аспектами та набуло властивості міждер-
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жавної координації світового господарства, включаючи
світовий ринок [1];

— поєднання національно-державного підходу та інтер-
національного досвіду державного регулювання в умовах
реформування економіки. У світовому господарстві нагро-
маджено великий досвід щодо здійснення економічних ре-
форм і державного регулювання цього процесу. Ці принци-
пи реалізуються залежно від наукового дослідження світо-
вого досвіду державного регулювання реформ в економіці
та розробки власної національної програми; правового,
політичного, матеріального та особливо фінансового забез-
печення ефективного державного регулювання; постійно-
го поєднання державного регулювання економічних про-
цесів з ринковим [1].

Створюючи систему державного регулювання економ-
іки в Україні, важливо так само дотримуватись певних прин-
ципів. Наведемо основні з них:

— принцип ефективності. Державне регулювання має
передбачати кінцевий економічний ефект. Заходи держав-
ного регулювання мають здійснювати раціональну політи-
ку і виправляти такі негативні елементи ринку, як монопо-
лія та циклічність;

— принцип справедливості. Оскільки ринок виявляє
нерівність людей, то держава за допомогою відповідних ре-
гуляторів має коригувати цю систему за допомогою пере-
розподілу з метою встановлення певних засад справедли-
вості. Це здійснюється через прогресивне оподаткування,
запровадження політики підтримки доходів (допомога лю-
дям похилого віку, непрацездатним, багатодітним), страху-
вання безробітних тощо;

— принцип стабільності. Забезпечує необхідний вплив
на економіку з метою вирівнювання підйомів і нівелювання
спадів ділового циклу, стримування безробіття, підтримки
економічного розвитку. За допомогою заходів державної
фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та митної
політики здійснюється вплив на рівень виробництва, зай-
нятість, інфляцію;

— принцип системності державного впливу. Передба-
чає комплексний, системний підхід до розв'язання економ-
ічних, соціальних, екологічних, зовнішньоекономічних та
інших проблем;

— принцип адекватності. Потребує, щоб система дер-
жавних регуляторів економіки та засоби їх застосування
відображали реалії сучасного етапу соціально-економічного
розвитку, а також оцінку загальної політичної та економі-
чної ситуації. Досягнення виваженого державного втручан-
ня забезпечується тим, що державі передаються лише ті еко-
номічні функції, які не можуть ефективно виконувати самі
виробники та інші суб'єкти ринкових відносин;

— принцип оптимального поєднання адміністративно-
правових та економічних важелів. Адміністративні методи
макроекономічного регулювання мають гарантувати фор-
мування оптимальної відтворювальної структури. Еко-
номічні важелі застосовуються з метою стимулювання ефек-
тивного використання ресурсів, виробничої та інвестицій-
ної діяльності, розв'язання соціальних проблем. Передба-
чається також використання економічних механізмів і ре-
гуляторів у ході прийняття управлінських рішень;

— принцип поступовості та етапності. В умовах пере-
ходу до нової системи державного регулювання потрібно,
щоб командно-адміністративні регулятори замінювались на
економічні таким чином, щоб створювались об'єктивні умо-
ви, а саме: здійснювались процеси роздержавлення, прива-
тизації чи стабілізації. Особливе значення для державного
регулювання в Україні має врахування фактору часу. До-
цільність та масштаби державного регулювання при розв'-
язанні національних, регіональних і галузевих проблем виз-
начають необхідність урахування економії часу як умови
швидшого розв'язання нагальних завдань;

— принцип забезпечення єдності стратегічного та поточ-
ного державного регулювання та його оперативності. Страте-
гічне державне регулювання має загальнодержавне значення.
Мета його — зберегти економічний та соціальний стратегічні
курси держави, закладені у програми реформ, а також у на-
ціональні, цільові, комплексні та інші програми. З метою дот-
римання стратегічного курсу держава формує та контролює
перелік ресурсів стратегічно важливого значення;

— поточне державне регулювання має за мету забезпе-
чити реалізацію стратегічного курсу в умовах конкретної
економічної та політичної ситуації, що зумовлює гнучкість
системи державного впливу. Оперативне поточне держав-
не регулювання спирається на різні види економічної по-

літики: податкову, емісійну, кредитну, бюджетну, соціаль-
ну та інші.

На думку Я.Ф. Жовнірчика, система державного регу-
лювання економіки базується на додержанні таких прин-
ципів [2]:

— науковості, обгрунтованості — поєднання наукових
основ державного регулювання економіки з практичними
діями щодо втілення економіко-політичних рішень;

— формування системи державного регулювання еко-
номіки з урахуванням теоретичних основ і моделей еконо-
мічної політики та існуючого досвіду здійснення державного
регулювання в державі та за кордоном;

— раціональності, реальності — державне регулювання
економіки повинно грунтуватися на реальних, а не ідеальних
передумовах, не вступати у протиріччя із сформованою
структурою господарства та раціональними діями індивідів;

— збалансованості, комплексності — єдність загальнона-
ціонального, регіонального та галузевого рівнів державного
регулювання економіки, врахування особливостей фаз сусп-
ільного відтворення, окремих секторів і сфер господарства;

— пріоритетності стратегічних цілей — забезпечення
досягнення стратегічної мети державного регулювання еко-
номіки за допомогою виконання поставлених тактичних
цілей;

— ринкової однаковості, тобто застосування держав-
них рішень до діяльності всіх без винятку економічних
суб'єктів. Практичне додержання зазначених принципів
залежить від багатьох чинників: від чіткості й однозначності
обраної моделі та стратегії регулювання, адекватності ме-
тодів державного втручання, компетентності та професіо-
налізму державних службовців. Останній принцип, наприк-
лад, найчастіше порушується внаслідок застосування будь-
якого пільгового режиму функціонування до окремої кате-
горії економічних суб'єктів (малих або спільних
підприємств, вільних економічних зон тощо).

На погляд О.І. Дація основними принципами держав-
ного регулювання розвитку аграрного сектора мають бути:
пріоритетність та аграрний протекціонізм; системність та
комплексність; передбачуваність та прозорість; по-
слідовність та справедливість; зрозумілість та ефективність;
екологічна доцільність [3].

Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що
вченими пропонується достатньо розгалужена класифікація
принципів державного регулювання аграрного сектору еко-
номіки. Узагальнюючи вищенаведені підходи щодо основних
принципів державного регулювання аграрного сектора еко-
номіки, зробимо спробу сформулювати власне їх бачення:

— державний протекціонізм аграрного сектору. Його
необхідність обумовлена рядом загальних закономірностей
таких, як сезонність, циклічність аграрного виробництва,
його залежність від природно-кліматичних умов регіону
тощо. В основі аграрного протекціонізму лежать кілька
принципів: збереження продовольчої безпеки країни;
підтримка зовнішнього торгівельного балансу з обмежен-
ням імпорту та субсидування експорту; збереження та роз-
виток вітчизняного сільського господарства як однієї з важ-
ливіших галузей економіки в цілому;

— принцип поєднання економічних, екологічних і соці-
альних цілей. Під соціальними цілями маються на увазі мо-
делі поведінки різних груп населення, їх соціально-психо-
логічні та національні особливості. При досягненні еконо-
мічних цілей слід брати до уваги існуючі соціальні цілі, сфор-
мовані ціннісні орієнтації населення. В іншому випадку по-
чинання, як правило, приречені на невдачу;

— принцип поєднання індикативних і директивних форм
державного регулювання економіки. В окремих випадках
доцільно застосовувати директивні методи регулювання
(для забезпечення державних потреб, при виникненні екст-
рених обставин тощо);

— принцип програмного регулювання. Під програмою
розуміють комплекс методів впливу на конкуренцію, пом'як-
шення негативних наслідків, узгодження інтересів їх регу-
лювання. У відповідності з цілями та завданнями програми
поділяються: на міжгалузеві, які регулюють найважливіші
макроекономічні пропорції; галузеві, орієнтовані на вирі-
шення проблем окремих галузей та сфер АПК; товарні, що
визначають дію ринкового механізму по відношенню до того
чи іншого продукту; функціональні, націлені на реалізацію
ключових функцій державного регулювання АПК (інвес-
тиційні, соціально-економічні, науково-технічні, інно-
ваційні, природоохоронні тощо); регіональні, що містять
комплекс заходів для впливу держави на стан агропромис-
лового комплексу окремих областей і регіонів;
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— доцільно виділити такий важливий принцип держав-
ного регулювання як економічне стимулювання ефективно
працюючих підприємств, адже основним змістом держав-
ного регулювання виробництва в аграрному секторі є фінан-
сова та матеріальна підтримка сільськогосподарських
підприємств з боку держави. Однак вона не повинна розви-
вати утриманство, необхідно виключити можливість вико-
ристання такої підтримки на компенсацію збитків від не-
ефективного ведення виробництва;

— рівнозначність підтримки підприємств всіх форм
власності — господарства всіх категорій, включаючи фер-
мерські господарства та господарства населення, повинна
мати рівні права на державну підтримку;

— принцип стабілізації агропродовольчого ринку (по-
м'якшення коливань попиту і пропозиції);

— принцип підтримки еквівалентності обміну між аг-
рарним сектором та іншими галузями економіки, паритету
та регулювання доходів аграрних товаровиробників.

На нашу думку, необхідно відокремити принцип забез-
печення розширеного відтворення, який означає не-
обхідність подолання міжгалузевого диспаритету цін, усу-
нення неадекватності потреби та надходжень матеріально-
технічних, фінансових ресурсів та створення сприятливого
економічного середовища в АПК на основі економічної
ефективності аграрного виробництва.

Принципи державного регулювання знаходять прояв у кон-
кретних механізмах реалізації тих чи інших функцій держави.

Функції державного регулювання аграрного сектора
здійснюють державні органи виконавчої влади (Кабінет
Міністрів України, Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України, Міністерство економіки України, Міністер-
ство фінансів України та інші центральні й місцеві органи дер-
жавної влади та управління), що визначають стратегічні цілі та
завдання агропромислового виробництва, забезпечують мате-
ріально-фінансову підтримку аграрного сектора, здійснюють
контроль та нагляд за дотриманням аграрного законодавства.

До головних функцій державного регулювання розвит-
ку аграрного сектора необхідно відносити такі:

1) визначення мети, завдань та моделі розвитку. Мета
має охоплювати порівняно тривалий період часу, поклика-
на ліквідувати розрив між поточним та бажаним рівнем роз-
витку галузі, окреслює чіткий напрям розвитку галузі, має
бути реалістичною та досяжною;

2) формування правил "гри". Формування правил "гри"
означає формування державою аграрної політики, умов гос-
подарювання через створення відповідної нормативно-право-
вої бази. При цьому дуже важливою є стабільність цих пра-
вил. Постійні та істотні зміни в господарському законодавстві
справляють дестабілізуючий вплив на економіку, формуючи в
господарських суб'єктів почуття непевності в завтрашньому
дні. Але тут виникає об'єктивне протиріччя між вимогою ста-
більності правил "гри" та необхідністю їх удосконалення. І це
протиріччя в наш час є надзвичайно гострим, що ускладнює
реалізацію функції державного регулювання розвитку аграр-
ного сектора. Для вирішення цієї проблеми, перш ніж вносити
ті чи інші корективи в нормативно-правову базу, необхідно
щоразу ретельно порівнювати передбачуваний позитивний
ефект внесених змін зі збитками від порушення правил "гри";

3) координація інтересів. Координація інтересів охоп-
лює інтереси суб'єктів господарювання, галузей економіки,
міжгалузеві відносини, а також інтереси суб'єктів господа-
рювання, держави і суспільства;

4) стимулювання процесів економічного розвитку. Сти-
мулювання процесів економічного розвитку включає комп-
лекс правових, організаційних, наукових та інших заходів,
спрямованих на досягнення сталого розвитку аграрного
сектора на основі поєднання економічних, соціальних та
екологічних інтересів держави з урахуванням максимально
ефективного використання потенціалу аграрного сектора;

5) моніторинг і аналіз розвитку галузі, передбачає ство-
рення системи спостереження, збирання, оброблення, пере-
давання, зберігання та аналізу показників розвитку галузі;

6) контроль. Функція контролю включає оцінку виконання
цільових програм, нормативно-правових або регуляторних актів
з метою подальшого коригування дій та заходів органів держав-
ної влади щодо стимулювання розвитку аграрного сектора.

Основними функціями державного регулювання аграр-
ного сектора на сучасному етапі є: підтримка цін і доходів
товаровиробників; коригування попиту та пропозиції; га-
лузеві структурні зрушення; соціально-економічні струк-
турні зрушення; екологічне виробництво; науково-техніч-
ний прогрес, забезпечення потреб держави у продовольстві.

На нашу думку, доречним є доповнення існуючих
функцій такими:

— формування та відтворення ефективних суб'єктів
ринкових відносин;

— формування та підтримка стійкого попиту на продук-
ти харчування та аграрну сировину;

— створення інфраструктури для функціонування
ринків землі, матеріально-технічних ресурсів, капіталу
тощо;

— формування та підтримка системи цін;
— підтримка оптимальної пропозиції продовольчої та

іншої аграрної продукції.
Найважливішою функцією держави має стати форму-

вання та відтворення ефективних суб'єктів ринкових відно-
син — реальних власників, підприємців, менеджерів, праці-
вників, продавців, покупців тощо. Роль держави повинна
зводитися до того, щоб за допомогою науковообгрунтова-
них форм, методів, важелів, підготовки та перепідготовки
кадрів створити сприятливе середовище для стійкого відтво-
рення ефективних суб'єктів ринкових відносин в АПК краї-
ни, її регіонах, підприємницьких структурах.

Не менш важливою функцією державного регулюван-
ня є формування стійкого попиту на продукти харчування
та сільськогосподарську сировину для промисловості з ура-
хуванням їх прогресивної структури, потреб в залежності
від віку, трудової діяльності, регіону мешкання та платосп-
роможного попиту населення, орієнтації переробної про-
мисловості на використання в якості сировини продукції
вітчизняних агротоваровиробників. Для виконання цієї
функції держава повинна впливати на формування доходів
основних груп населення, підтримуючи необхідний рівень
пенсій, допомог для тих груп населення, які вже не можуть
або ще не можуть отримувати відповідні доходи. У той же
час держава зобов'язана створити умови і можливості для
ефективної зайнятості працездатного населення.

Для захисту та економічної підтримки вітчизняного то-
варовиробника держава повинна формувати та підтриму-
вати систему цін, що забезпечує стимулювання стійкої про-
позиції та платоспроможного попиту на продовольчу про-
дукцію. Ефективність виконання цієї функції залежить від
стратегії подолання сформованого диспаритету цін, неспри-
ятливого впливу монопольних структур I та III сфер АПК
на аграрний сектор.

ВИСНОВКИ
Створення інфраструктури для стійкого функціонуван-

ня ринків землі, матеріально-технічних ресурсів, капіталу
також є однією з основних функцій держави в посиленні
державного регулювання аграрного сектора.

Для стимулювання виробництва аграрної продукції од-
нією з найважливіших умов має стати виконання державою
функції забезпечення входження суб'єктів аграрної сфери
економіки як рівноправних продавців і покупців в систему
міжнародних сільськогосподарських ринків. Тому вкрай
важливо надати підтримку в організації експорту конкурен-
тоспроможної аграрної продукції вітчизняних товарови-
робників, а також створити механізм їх захисту від інозем-
них імпортерів.
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ВСТУП
Процес адаптації сільськогосподарського виробництва

до умов ринку характеризується не тільки новими ризиками,
але й новими можливостями щодо їх прогнозу, попереджен-
ня та зниження. Такі можливості забезпечуються як загаль-
ним прогресом суспільства, так і можливостями аграріїв ко-
ристуватися сучасними науковими досягненнями завдяки
інформатизації, комп'ютеризації сільських територій.

Враховуючи зв'язок аграрних ризиків з продовольчою
безпекою держави, боротьбу за пом'якшення збитків і втрат
від прояву ризикових ситуацій в сільськогосподарському
виробництві слід підняти до рангу державної політики. Мова
йде про необхідність активного здійснення превентивних
заходів, які здатні мінімізувати аграрні ризики, пом'якши-
ти наслідки ризикових ситуацій в АПК та поліпшити еконо-
мічний стан України.

Проблематика ризику, забезпечення підприємств захи-
стом від нього широко досліджується в працях як зарубіж-
них, так і вітчизняних економістів. Зокрема ця тема висві-
тлюється у працях М. Альберта, Т. Бартона, Ю. Брікхема,
М. Ерхардта, М. Мескона, Дж. Пікфорда, П. Уокера, Ф. Хе-
доурі, В. Вітлінського, В. Глущенка, Л. Догіля, С. Ільяшен-
ка, М. Лапусти, Г. Піратонського та інших вчених.

У наукових роботах згаданих учених в основному роз-
криваються репресивні та компенсаційні методи боротьби
з різними ризиками. Превентивні ж методи, які передбача-
ють проведення заходів, спрямованих на попередження
ризикових ситуацій з метою зниження ймовірності та вели-
чини збитку розкриті недостатньо і в більшості робіт згаду-
ються тільки епізодично. Що ж стосується наукових дослі-
джень ризиків аграрного виробництва з урахуванням регі-
онального аспекту то їх досить мало. Цю проблему частко-
во висвітлювали в своїх роботах В. Богачьов, Н. Герасимен-
ко, О. Жемойда, Є. Коваленко, В. Чепурко та інші науковці.

Варто також зауважити що вченими-економістами Ук-
раїни розроблено чимало антиризикових програм для фун-
кціонуючих економічних систем, але потрібно визнати, що
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в аграрній галузі виробництва більшість таких програм ма-
ють вузький спектр застосування, пропоновані заходи зде-
більшого носять локальний характер і позбавлені систем-
ності. З метою активізації процесу боротьби з агроризика-
ми, на нашу думку, необхідно розробити та прийняти Дер-
жавну стратегію мінімізації аграрних ризиків та пом'якшен-
ня наслідків від прояву ризикових ситуацій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання статті:
— визначити основні завдання державної аграрної пол-

ітики України, пов'язані із забезпеченням наукових та інно-
ваційних засад зменшення ризиків сільськогосподарського
виробництва;

— запропонувати для забезпечення розвитку сільсько-
го господарства і сільських територій запровадити систему
сприяння і безпеки аграрного підприємництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Така стратегія повинна мати наступні основні напрями

реалізації:
— виявлення небезпеки в аграрній сфері виробництва

та оцінка ризику пов'язаного з нею;
— застосування нових досягнень науки і техніки для ви-

рішення прикладних задач в області агробезпеки території;
— підвищення рівня знань спеціалістів сільськогосподарсь-

кого виробництва та випускників аграрних навчальних закладів
про ризики агропідприємства та методи управління ними;

— створення економічних механізмів стимулювання діяль-
ності сільгоспвиробників щодо зниження ризиків у їх про-
фесійній діяльності;

— створення державної системи сприяння та безпеки
агропідприємництва (ДССБАП) з розподілом повноважень
на державному, регіональному та місцевому рівнях і ефек-
тивною координацією робіт на всіх рівнях.

Кожен із запропонованих аспектів державної стратегії
є досить важливим, але останній із них є основним, бо його
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реалізація сприятиме втіленню в життя інших аспектів. Оче-
видним є факт, що побудова ДССБАП дозволить не лише
здійснювати контроль рівня , але й керувати рівнем ризику,
пов'язаного з процесом підготовки адаптивних рішень і ко-
рекцією небажаного розвиту подій, сприятиме ефективності
роботи агроформувань.

Доцільність створення системи раннього упередження
і реагування у багатогалузевих сільськогосподарських
підприємствах та при районних управліннях сільського гос-
подарства з метою виявлення негативних тенденцій, прове-
дення своєчасних запобігаючих кризовим явищам заходів,
забезпечення їх ефективним фінансовим, стратегічним та
операційним менеджментом обгрунтовано в наукових пра-
цях Дація О.І. [1, с. 344].

Про удосконалення та реформування системи управ-
ління в аграрному секторі через створення системи моніто-
рингу в різних сферах управління з високим рівнем достов-
ірності та уніфікованості інформаційних потоків, а також
забезпечення системи управління надійними програмними
інформаційно-комунікаційними засобами і технологіями,
які відповідають міжнародним стандартам, говориться в
Державній цільовій програмі розвитку українського села на
період до 2015 року.

Такі заходи дадуть змогу оперативно і високоякісно
здійснювати контроль за всіма напрямками процесу підго-
товки, прийняття, виконання та коригування управлінсь-
ких рішень на різних рівнях управління і господарської
діяльності, а отже сприятимуть мінімізації ризиків в аграр-
ному секторі економіки [1, с. 337].

Не дивлячись на зацікавленість вчених та посадовців пи-
танням системного тлумачення процесу профілактики аграр-
них ризиків, воно залишається далеко не вирішеним. Основні
причини такого стану полягають у наступному: по-перше,
немає чіткої концепції розробки системи сприяння і безпеки
агропідприємництва на державному рівні; по-друге, існує
висока проблематичність на етапі створення згаданої систе-
ми, суть якої полягає у фінансуванні, правовому забезпеченні,
методологічному та технічному оснащенні, підготовці кадрів
тощо. Слід також відмітити причини пов'язані з недосконал-
істю існуючих методів мінімізації агроризиків. Використані
нами в дисертаційній роботі інноваційні підходи до знижен-
ня ризиків шляхом інформатизації сільськогосподарського
виробництва та моніторингу ризикових ситуацій, підвищен-
ня рівня агробезпеки територій, використання в ризикології
технологій ситуаційних центрів і систем знаходяться лише в
початковій стадії вивчення.

Виходячи з основних положень системного підходу до
вирішення проблеми оптимізації агроризиків, побудова дер-
жавної системи сприяння і безпеки агропідприємництва має
задовольняти такі умови: бути керованою; при проектуванні
мають розглядатися як інформаційні, так і аналітичні аспекти
системи; побудована система має оптимально сполучати у собі
як інформаційні, так і розрахунково-аналітичні процеси.

Відповідно до цих умов можна виділити основні принци-
пи побудови ДССБАП. Виконання принципу обов'язкового
планування і прогнозування в системі сприяння і безпеки аг-
ропідприємництва дозволяє прогнозувати показники агро-
безпеки територій і сільськогосподарських підприємств, що
підвищує ефективність прийнятих управлінських рішень.
Наявність принципу впровадження нових задач дозволяє
підвищити адаптацію розробленої системи до появи нових
задач у зовнішньому середовищі. Безперервність діяльності
як самої ДССБАП, так і безперервність по контролю за са-
мою системою віддзеркалює принцип безперервного конт-
ролю за системою. Суть принципу забезпечення ефективності
пропонованої системи полягає у тому, що ДССБАП повинна
підвищити якість і оперативність управлінських рішень. Фор-
мування єдиної бази даних та безперервне її відновлення
передбачаються принципом використання єдиної інтегрова-
ної бази даних. Зміст принципу системності полягає у сис-
темному представленні ДССБАП з урахуванням зовнішньо-
го середовища і єдності всіх управлінських процедур. Прин-
цип зворотного зв'язку дозволяє системі безупинно й опе-
ративно реагувати на зміни показників агробезпеки і давати
рекомендації системі прийняття рішень. В економічних об-
'єктах роль зворотного зв'язку відіграють канали передачі
інформації про об'єкт управління в систему управління.
Принцип модульності полягає у тому, що система складаєть-
ся зі взаємозалежних підсистем (модулів), функціонування
кожної з яких реалізується визначеними механізмами. Ефек-
тивність системи сприяння і безпеки агропідприємництва
пов'язується з принципом стійкості. Принцип ієрархічності

полягає у багаторівневому представленні системи та прямій
підпорядкованості нижчого рівня вищому. Вибір необхідно-
го мінімуму показників для аналізу в ДССБАП дає принцип
розмаїтості. Суть принципу динамічної цілісності моделі об-
'єкта управління полягає у тому, що ДССБАП повинна оріє-
нтуватися не на статичне представлення інформації, а на ди-
намічну інтерпретацію показників. Принцип оптимальності
полягає в тому, що державна система сприяння і безпеки аг-
ропідприємництва повинна дозволити системі прийняття
рішень обрати найбільш ефективне управлінське рішення.
Контроль за реалізацією і функціонуванням конкретних ме-
ханізмів системи має належати керівникам відповідних струк-
тур — в цьому відображається зміст принципу першої осо-
би. Принцип єдиної системи безперервного вдосконалення
системи грунтується на принципах адаптації систем і гово-
рить про те, що ДССБАП повинна безупинно вдосконалюва-
тися при трансформації зовнішнього середовища.

Розглядаючи аспекти побудови державної системи спри-
яння і безпеки агропідприємництва ми не маємо на увазі ство-
рення ще одного органу в системі управління АПК. На наш
погляд, в умовах що склалися, більш реальним напрямом є
функціональна перебудова наявних структур і механізмів уп-
равлінського апарату аграрної сфери виробництва на основі
задіяння кваліфікованих спеціалістів, використання сучасних
систем отримання, накопичення, збереження та формування
інформації, задіяння інноваційних методів управління.

Отже, згідно з нашими пропозиціями структура держав-
ної системи сприяння і безпеки агропідприємництва має роз-
виватися як на основі існуючих, так і в перспективі реоргані-
зованих органів, до яких можна віднести: центральні та
місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самовря-
дування і створювані ними функціональні та територіальні
підсистеми розглядуваної системи; районні та регіональні
управління агропромислового розвитку; регіональні Служ-
би аналітичного забезпечення управління підприємствами аг-
ропромислового виробництва; державний Центр стратегіч-
ного прогнозування, планування і управління АПК України;
служби інших відомств та міністерств держави які займають-
ся збиранням та опрацюванням інформації що стосується
безпеки функціонування АПК. Виконання функцій системи
та аналітичне забезпечення управління нею покладається на
Мінагрополітики та продовольства, центральні та місцеві
органи виконавчої влади, Українську академію аграрних наук,
зокрема Національний науковий центр — Інститут аграрної
економіки. Затрати на фінансування системи затверджують-
ся Кабінетом Міністрів України і враховуються під час фор-
мування Державного бюджету України.

Основними задачами пропонованої системи є органі-
зація безпеки сільськогосподарського виробництва та спри-
яння його розвитку як на окремих територіях так і держави
в цілому, чітка оцінка наявних і потенційних загроз сільсько-
господарському виробництву регіонів, питання моніторин-
гу безпеки аграрних територій, моделювання та поперед-
ження ризикових ситуацій у сфері територіального аграр-
ного виробництва, розробка та втілення комплексу прак-
тичних заходів щодо запобігання і недопущення розвитку
ризикових ситуацій на тій чи іншій території, ранжування
територій за оцінкою ризиковості сільськогосподарського
виробництва, сприяння інвестиційній підтримці аграрних
формувань з першочерговим її спрямуванням на реалізацію
інноваційних проектів, забезпечення умов інтеграції та роз-
ширення участі України в роботі сільськогосподарських
міжнародних організацій тощо.

Головною метою функціонування Системи сприяння і без-
пеки агропідприємництва є забезпечення активізації ефектив-
ності сільського господарства країни, його ризикостійкості,
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому рин-
ку, гарантування продовольчої безпеки держави, відновлен-
ня сільських територій, підвищення рівня зайнятості сільського
населення, посилення його мотивації до розвитку.

Не дивлячись на широкий спектр задач, вирішення яких
покладається на систему сприяння і безпеки агропідприєм-
ництва, фундаментальною серед них, на наш погляд, є про-
блема агробезпеки регіонів.

Під агробезпекою регіону розуміють наявність в його
межах умов для мінімального ризикованого, високопродук-
тивного, економічно-вигідного виробництва конкурентоздат-
ної сільськогосподарської продукції без нанесення шкоди
оточуючому середовищу та з розвитком сільських територій.

Основними складовими агробезпеки регіону, як і держави
в цілому, є природнокліматична, економічна, енергетична, тех-
нологічна, техногенна, інфраструктурна, інвестиційна, соціаль-
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на, демографічна, зовнішньоторговельна, фінансова, кадрова,
інноваційна, наукового забезпечення та інші види безпеки.

Суть агробезпеки для регіону полягає в можливості
дієвого контролю з боку регіонального органу Державної
системи сприяння і безпеки агропідприємництва за: ефек-
тивністю використання сільськогосподарських угідь та по-
передженням їх виснаженості; високою якістю продукції
вирощеної на них та її конкурентоспроможністю; діяльні-
стю усіх типів підприємств; ринком праці; умовами збуту
продукції; вчасною фінансовою підтримкою сільгоспвироб-
ників; інформатизацією АПК; екологічною ситуацією в ре-
гіоні; створенням сприятливих умов для інвестування галузі;
розвитком інфраструктури сільських територій; покращен-
ням демографічної ситуації в сільській місцевості; покра-
щенням функціонування сільських закладів культури, осві-
ти, охорони здоров'я; наявністю підприємств переробки
сільгосппродукції; забезпеченням сільськогосподарських
підприємств технікою, пальним, добривами, гербіцидами,
засобами захисту рослин та тварин від шкідників та хвороб;
розвитком системи відшкодування збитків аграріям завда-
них форс-мажорними обставинами; розвитком мереж
сільськогосподарської дорадчої служби та служби юридич-
ного захисту аграріїв; кадровим забезпеченням аграрного
сектору регіону та підвищенням його рівня кваліфікації;
впровадженням інновацій в сільськогосподарське виробниц-
тво та розповсюдження передового досвіду в аграрній сфері
виробництва; зниженням рівня небезпеки від надзвичайних
ситуацій на основі рекомендацій вчених та спеціалістів; за-
гальним рівнем безпеки агробізнесу в регіоні та її рангом
відносно інших територій тощо.

Кількісна порівняльна оцінки безпеки регіонів України
в аграрній сфері виробництва необхідна перш за все з ме-
тою контролю продовольчої стабільності держави, забез-
печення наукового підгрунтя для залучення інвесторів; ство-
рення умов ефективного сільськогосподарського виробниц-
тва в регіонах шляхом виділення бюджетних коштів на за-
побігання ризикових ситуацій та пом'якшення наслідків аг-
роризиків, розробки державних і регіональних програм
спрямованих на підвищення рівня виробничої стійкості
підприємств АПК, активізації розвитку сільських територій.
Ранжування територій за рівнем агробезпеки має на меті
внесення змін до базових законодавчих актів щодо стиму-
лювання державою становлення, розвитку та ефективного
функціонування аграрного виробництва у регіонах.

Ефективність функціонування державної системи спри-
яння і безпеки агропідприємництва, здатність її оператив-
но і адекватно реагувати на різні коливання зовнішнього і
внутрішнього середовища в значній мірі залежать від наяв-
ності та досконалості відповідних систем збору, система-
тизації й обробки великих обсягів інформації. Сьогодні така
робота може бути реалізована в рамках систем моніторин-
гу, які відслідковують необхідні характеристики агрофор-
мувань чи територій і здійснюють оцінку їх безпеки.

В останні роки методика моніторингу одержує все
більше поширення у системах статистики соціально-еконо-
мічних ситуацій практично у всіх європейських країнах.
Якщо раніше функції статистичних служб зводилися пере-
важно до спостереження за поточною соціально-економіч-
ною ситуацією, то в останні роки до задач спостереження й
аналізу додаються задачі короткострокового прогнозуван-
ня і візуалізації результатів моніторингу, надання їх конк-
ретному спостерігачеві [2, с. 26].

Слід зазначити, що в країнах перехідної економіки, по-
ряд з основними макроекономічними показниками, найбіль-
ша увага приділяється системам фінансового моніторингу.

При удосконаленні систем керування в ризикових ситуа-
ціях усе частіше звертаються до стратегічного керування. Це
досить ефективний, потенційно могутній інструмент. Завдяки
йому, сучасні системи керування можуть більш успішно про-
тистояти нестабільності, мінливим умовам, збоям і помилкам
у роботі. У стратегічному керуванні необхідний планомірний
підхід, заснований на відповідній поінформованості щодо мож-
ливих проявів проблем і превентивної підготовки заходів щодо
ліквідації очікуваних ризикових ситуацій.

Розбудова державної системи сприяння і безпеки аг-
ропідприємництва неможлива без створення ефективної
технології отримання, передачі та переробки інформації на
базі людино-машинної системи підтримки процедур пла-
нування, контролю і управління. Сьогодні набирають поши-
рення системи, що базуються на мережі ЕОМ, розподіле-
них базах даних, системах економіко-математичних моде-
лей і алгоритмах формування превентивних, оперативних

планів і управлінських рішень. Такі системи є основою си-
туаційного управління.

Метод ситуаційного управління функціонуванням
складних систем в своїх основних частинах сформувався в
70-х роках минулого століття. В теперішній час метод ак-
тивно використовується у народному господарстві для опе-
ративного управління технічними і організаційними систе-
мами. Слід відмітити перспективність методу в розбудові
системи керування ризиками АПК [3].

Основна ідея ситуаційного управління полягає в можли-
вості використання в автоматизованій системі управління
конкретним об'єктом АПК заздалегідь вироблених рішень,
визначених для ряду конкретних ситуацій, які можуть виник-
нути при функціонуванні даного об'єкта. Такі найбільш ха-
рактерні ситуації і відповідні їм рішення по управлінню да-
ним об'єктом, визначаються групою спеціалістів (експертів).

Опис поточної ситуації, яка склалася на об'єкті управління
(моніторинг), подається на вхід аналізатора, де по заздалегідь
розробленій методиці робиться оцінка повідомлення і розв'я-
зання питання про необхідність втручання системи управлін-
ня в процес, який протікає на об'єкті. Якщо таке втручання
потрібне, то опис поточної ситуації передається в класифіка-
тор, який відносить поточну ситуацію до певного класу (крок
рішення). Ця інформація передається в корелятор, який збер-
ігає всі логіко-трансформаційні правила і визначає те, яке по-
винно бути використане для прийняття рішення. Якщо таке
правило не єдине, то вибір кращого робиться в екстраполя-
торі, після чого корелятор видає рішення про вплив на об'єкт.
Якщо і корелятор, і класифікатор не забезпечують прийняття
рішення про вплив на об'єкт, то спрацьовує блок випадкового
вибору і вибирається одна з дій, вплив якої на об'єкт є незнач-
ним, або ж система зовсім відказується від дії на об'єкт управ-
ління. Це свідчить, що система управління немає необхідної
інформації про свою поведінку в подібній ситуації.

Фактично із-за складності об'єктів управління не дово-
диться надіятися на достатньо повні вихідні дані про них.
Тому система управління подібного типу повинна бути
відкритою і мати можливість корегування знань про об'єкт
і способи управління ним.

ВИСНОВКИ
Актуальність створення пропонованої Державної систе-

ми сприяння і безпеки агропідприємництва зумовлена потре-
бою у вжитті заходів для забезпечення розвитку сільського
господарства і сільських територій. Проект розбудови систе-
ми узгоджується із стратегією трансформаційного розвитку
агропромислового потенціалу України на основі запроваджен-
ня інноваційних управлінських інструментів. Робота ДССБАП
сприятиме надходженню інвестицій в аграрний сектор, роз-
витку галузей — партнерів сільського господарства, ефектив-
ному використанню земельного фонду держави, сприятиме
повноцінному харчуванню населення України, дасть змогу
знизити загальнодержавні збитки в аграрному секторі за ра-
хунок попередження ризикових ситуацій і оптимізації ризиків
агропромислового виробництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як свідчить міжнародний досвід, стрімкий розвиток

пропозицій ринків фінансових послуг в умовах недоскона-
лої правової бази та відповідно недостатнього забезпечен-
ня захисту прав споживачів може призвести до недовіри до
таких ринків і, як наслідок, зниження попиту на запропо-
новані ними послуги.

Водночас недовіра населення до ринків фінансових по-
слуг не дає можливості активно використовувати його вільні
кошти як інвестиційні ресурси, що спрямовуються на роз-
виток економіки, запроваджувати ефективний механізм
недержавного пенсійного забезпечення та страхування.

У результаті проведеного аналізу стану захисту прав
споживачів небанківських фінансових послуг виявлено про-
блеми, які потребують розв'язання, зокрема відсутність
дієвого механізму досудового вирішення конфліктних си-
туацій між фінансовими установами та споживачами небан-
ківських фінансових послуг. Така ситуація гальмує розгляд
спорів і збільшує навантаження на судову систему. В свою
чергу споживачі повинні мати доступ до незатратних ме-
ханізмів захисту від порушень при наданні послуг небанкі-
вськими фінансовими установами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дана тема розглядається у працях І. Аванесової,

О. Зайцевої, Н. Міокової, Л. Митаревої, С. Науменкової,
А. Пінчука. Досудовому розгляду скарг споживачів фінан-
сових послуг присвячено багато уваги експертами Світово-

го банку, Програмою розвитку фінансового сектору
(USAID/FINREP-II), Центром "Блакитна стрічка" (проект
ЄС).

Разом з тим, грунтуючись на міжнародному досвіді фун-
кціонування механізмів досудового розгляду скарг спожи-
вачів фінансових послуг, у вітчизняних наукових працях
висновкам та рекомендаціям для запровадження таких ме-
ханізмів в Україні не передує грунтовний аналіз можливості
їх застосування в сучасних економічних умовах та діючої
практики захисту прав споживачів фінансових послуг в Ук-
раїні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження правових механізмів досу-

дового розгляду скарг споживачів небанківських фінансо-
вих послуг та розв'язання спорів між фінансовими устано-
вами та споживачами їх послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчить міжнародний досвід, стрімкий розвиток

пропозицій ринків фінансових послуг в умовах недоскона-
лої правової бази та відповідно недостатнього забезпечен-
ня захисту прав споживачів може призвести до недовіри до
таких ринків і, як наслідок, зниження попиту на запропо-
новані ними послуги.

Водночас недовіра населення до ринків фінансових по-
слуг не дає можливості активно використовувати його
вільні кошти як інвестиційні ресурси, що спрямовуються
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на розвиток економіки, запроваджувати ефективний ме-
ханізм недержавного пенсійного забезпечення та страху-
вання.

У результаті проведеного аналізу стану захисту прав
споживачів небанківських фінансових послуг виявлено про-
блеми, які потребують розв'язання, зокрема відсутність
дієвого механізму досудового вирішення конфліктних си-
туацій між фінансовими установами та споживачами небан-
ківських фінансових послуг. Така ситуація гальмує розгляд
спорів і збільшує навантаження на судову систему. В свою
чергу споживачі повинні мати доступ до незатратних ме-
ханізмів захисту від порушень при наданні послуг небанкі-
вськими фінансовими установами.

Вирішити означену проблему, відсутність дієвого меха-
нізму досудового вирішення конфліктних ситуацій між
фінансовими установами та споживачами небанківських
фінансових послуг, були спроби ще у рамках виконання
Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансо-
вих послуг в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 03.09.2009 № 1026-р, відповідно до
якої зазначалося про відсутність дієвого механізму досу-
дового розв'язання конфліктних ситуацій [1]. І саме цим
актом Кабінету Міністрів України та розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 20.01.2010 № 135-р "Про зат-
вердження плану заходів щодо реалізації Концепції захис-
ту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Ук-
раїні" ставилося завдання створити правовий механізм до-
судового розгляду скарг споживачів та розв'язання спорів
між небанківськими фінансовими установами і споживача-
ми [2]. Разом з тим, на сьогодні такий механізм не запро-
ваджений.

Основним елементом механізму досудового вирішення
спорів є так звана третя сторона, яка допомагає спожива-
чам і надавачам фінансових послуг вирішити спори шляхом
прийняття обгрунтованого, виваженого та прийнятного для
обох сторін рішення. Такою третьою стороною, відповідно
до європейської практики, може бути інститут фінансово-
го омбудсмена.

Омбудсмен у перекладі зі шведської означає "представ-
ник народу". Омбудсмени надають громадянам можливість
вирішення суперечок як альтернативу судам. Офіційною
країною появи інституту омбудсмена в його сучасному ро-
зумінні є Швеція, де в 1809 р. уперше було засновано поса-
ду парламентського комісара для нагляду за дотриманням
законодавчих актів парламенту судами та іншими органами
влади. Саме тоді шведський парламент створив інституцію
для захисту прав громадян, які виступали в судах проти уря-
ду. Свою дієздатність ця організація довела швидко. У 1992
р. на основі Маастрихтської угоди було створено інститут
Європейського захисника громадянських прав. Ідея введен-
ня посади омбудсмена поступово розповсюдилася на світові
держави, які відносяться як до системи континентального,
так і загального права.

Омбудсменом у фінансовій сфері (фінансовим омбуд-
сменом) називають незалежну особу, що вирішує в поза-
судовому порядку спори між організаціями, що надають
фінансові послуги, та їх клієнтами. Найчастіше фінансові
омбудсмени вирішують спори, що виникли в банківській
сфері, на ринку цінних паперів і у сфері страхових по-
слуг.

Перш ніж подати позов до суду, потерпілий може звер-
нутись з проханням про вирішення суперечки до фінансо-
вого омбудсмена. В більшості країн процедура звернення
досить проста: споживач у формі/анкеті заповнює дані про
себе і додає копію попереднього листування з фінансовою
організацією. Потім фінансовий омбудсмен звертається до
фінансової організації з проханням надати документи по цій
справі і приймає рішення, грунтуючись на матеріалах, нада-
них двома сторонами. Деякі омбудсмени для спрощення
процесу навіть приймають скарги по телефону.

Цей інститут виступає в ролі останньої інстанції нефор-
мального вирішення скарг. Перш ніж вдатись до послуг
фінансового омбудсмена клієнти повинні спробувати вирі-
шити спірні питання безпосередньо зі своєю фінансовою
установою. Якщо не вдасться владнати суперечку шляхом
консенсусу, фінансовий омбудсмен виступатиме в якості
третейського судді. Він перевірить обставини кожної скар-
ги, надасть свої рекомендації та винесе рішення по справі
згідно з відповідним законодавством і правилами доброї
фінансової практики. Важливо підкреслити, що у будь-яко-
му випадку споживачі фінансових послуг повинні мати пра-
во переглянути рішення омбудсмена у звичайному суді та

бути вправі відкликати свою скаргу коли завгодно. Звернен-
ня до послуг фінансового омбудсмена не завдає шкоди їхнім
законним правам.

Перевага системи фінансового омбудсмена із захисту
прав споживачів також і в тому, що послуги фінансового
омбудсмена для споживача є безкоштовними. Практично
майже всі з існуючих у світі омбудсменів не стягують плату
за подачу претензії, навіть якщо рішення приймається на
користь фінансової організації, на відміну від аналогічного
результату при розгляді у суді. Так, у разі відмови спожи-
вачу у його претензії до фінансової установи він має спла-
тити судове мито.

Простота процесу і здатність омбудсмена проводити
власне розслідування у справі виключають необхідність за-
лучення послуг юриста, що значно здешевлює процес для
споживача. Крім того, для споживача важливо, щоб його
скарга була розглянута у найкоротший термін. І ці терміни
у багатьох країнах теж регламентуються.

Фінансовий омбудсмен, як правило, розглядає віднос-
но невеликі справи, сума по яких не перевищує певного
ліміту (наприклад, в Німеччині 5 000 євро). Інститут фінан-
сового омбудсмена зазвичай очолює людина, яка сама є
омбудсменом. Керівник інституту омбудсмена відіграє клю-
чову роль — він представляє всю організацію та повинен
затверджувати всі рішення, що приймаються усією інсти-
туцією.

Інститути фінансового омбудсмена можуть створюва-
тись за приватною ініціативою або державою. Як правило,
це недержавна організація, що діє відповідно до приват-
ного права та фінансується групою фінансових установ.
Проте у деяких країнах інститут фінансового омбудсмена
створювався державою. Юридичний статус цієї інституції
може визначатись у правових актах таких, як закон, по-
станова чи указ. У будь-якому випадку для успішної робо-
ти фінансового омбудсмена важливою є державна підтрим-
ка.

Інше ключове питання — чи є рішення фінансового ом-
будсмена обов'язковими для виконання фінансовими уста-
новами і якими сумами вони обмежуються. В таких краї-
нах, як Польща чи Швейцарія фінансовий омбудсмен не
може приймати зобов'язуючих рішень і виконує суто посе-
редницьку роль. За такою схемою фінансовий омбудсмен
подає нейтральну пропозицію, що не є обов'язковою для
виконання. Сторони конфлікту на свій розсуд можуть прий-
няти або відхилити цю пропозицію. На відміну від цього у
Німеччині, Великій Британії чи Ірландії, де інститут фінан-
сового омбудсмена є дуже успішним, рішення омбудсмена
мають обов'язковий характер. Обов'язковим для виконан-
ня фінансовою установою є рішення щодо суперечки до пев-
ної суми. У цих країнах фінансові установи, що стали чле-
нами приватного інституту фінансового омбудсмена, прий-
мають умови третейського запису омбудсмена. Діючи таким
чином, вони добровільно зобов'язуються виконувати арбі-
тражні рішення омбудсмена.

Незалежність та неупередженість фінансового омбуд-
смена є надзвичайно важливими для розгортання позитив-
них якостей цієї схеми. Аби заслужити довіру до себе та
бути ефективним, інститут фінансового омбудсмена пови-
нен неодмінно бути незалежним за структурою, функцією
та статусом. Якщо буде забезпечено незалежність фінан-
сового омбудсмена, він зможе діяти неупереджено та на-
лежним чином виконувати свої обов'язки. Якщо цього не
буде, його репутація в очах громадськості буде низькою, а
сама схема стане марною тратою грошей. Незалежність
фінансового омбудсмена означає відсутність втручання у
його роботу чи незастосування каральних заходів у
відповідь на його дії, як то скорочення чи позбавлення бюд-
жету. Звичайно, робота фінансового омбудсмена повинна
підлягати контролю. З метою забезпечення належної сис-
теми противаг та стримувань, за інститутом фінансового ом-
будсмена, як правило, здійснюється нагляд з боку правлін-
ня директорів чи нейтральної ради.

Фінансові омбудсмени можуть створюватися профе-
сійними учасниками фінансового ринку, їх діяльність фінан-
сується за рахунок коштів засновників, а винесені рішення
є обов'язковими для фінансової установи, з діями якої була
пов'язана претензія споживача. Оскільки фінансовий ом-
будсмен — це організація, яка створюється на добровільній
основі, то її рішення є обов'язковими для виконання лише
для фінансових компаній її членів. Рішення фінансового
омбудсмена можуть виступати в якості прецедентів, які бу-
дуть прийматися до уваги при виникненні аналогічних
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спірних ситуацій. Головна мета уведення інституту фінан-
сового омбудсмена — ефективний і оперативний (звичайно
протягом кількох місяців) розгляд скарг клієнтів з приводу
виплат (або з інших спорів у сфері фінансових послуг) без
дорогої судової процедури.

Діяльність фінансового омбудсмена базується на на-
ступних принципах: незалежності, справедливості, відпов-
ідності, професіоналізму, ефективності, публічності, дос-
тупності, оперативності.

Важливою рисою інституту фінансового омбудсмена є
його незалежність. У більшості країн він обирається парла-
ментом і є підзвітним лише йому. При цьому процес прий-
няття рішень незалежний від учасників даної схеми. Фінан-
совий омбудсмен повинен розглядати справу з точки зору
відповідності законодавства та дій адміністрації, професій-
ного підходу до розгляду проблем, винесення ефективних
рішень з врахуванням справедливості та доцільності дій
сторін конфлікту. Справедливість означає не тільки
відповідність прийняття рішень певній процедурі, але й
прийняття рішення на основі всієї інформації. На фоні існу-
ючих механізмів захисту цивільних прав, фінансового ом-
будсмена вирізняє високий рівень публічності та доступ-
ності для громадян. Отже, лише комплексне врахування та
дотримання наведених вище принципів при розгляді фінан-
совим омбудсменом суперечок протягом певного проміжку
часу, тобто, з врахуванням оперативного характеру, дасть
можливість кваліфікувати цей інститут як дієвий механізм
захисту споживачів фінансових послуг, що сприяє підви-
щенню довіри до фінансових компаній, і є вагомим факто-
ром впливу на їх стійкість.

Процедуру за участю омбудсмена першим з фінансо-
во-економічних спілок використала Спілка німецьких банків
(VdB) у липні 1992 р. З того часу швидка і не бюрократизо-
вана позасудова процедура по розбору скарг клієнтів фінан-
совим омбудсменом стала невід'ємним елементом загальної
концепції роботи із споживачами німецьких приватних
банків.

Сьогодні інститут національних омбудсменів є не-
від'ємною частиною правової системи більш ніж у 100 краї-
нах, у тому числі і в країнах Європейського співтовариства,
а також Австралії, Новій Зеландії, Великій Британії та ін.

У фінансовому секторі країн — членів ЄС є різні форми
та підходи до альтернативного розв'язання спорів. Наприк-
лад, в Італії для вирішення спірних ситуацій у банківському
секторі використовується омбудсмен, в Німеччині існує
страховий омбудсмен, у Франції — омбудсмен агенції фінан-
сових ринків. В інших країнах такі посередницькі механіз-
ми стосуються всього фінансового сектору: омбудсмен
фінансового сектору в Великобританії, Датський інститут
скарг з фінансових питань.

У деяких країнах схеми з альтернативного судам вирі-
шення спорів створено державними установами (Іспанія,
Ірландія), в інших — приватним сектором, зазвичай асоціа-
ціями надавачів фінансових послуг (омбудсмен Німецького
кооперативного банку) або асоціаціями надавачів фінансо-
вих послуг разом із асоціаціями споживачів фінансових по-
слуг (Голландська узгоджувальна рада).

Європарламент вимагає від національних регуляторів
забезпечення споживачам фінансових послуг доступу до
механізмів альтернативного вирішення спорів як на на-
ціональному, так і на міжнаціональному рівнях. Євро-
пейська Комісія зобов'язана забезпечувати впроваджен-
ня найкращих практик з альтернативного вирішення
спорів.

Інтеграція європейських фінансових ринків дає спожи-
вачам широкі можливості у виборі фінансових послуг, оск-
ільки вони можуть купувати їх не тільки в своїй країні, але
й за кордоном. Проте, не залежно від місця купівлі, спожи-
вачі фінансових послуг мають бути впевненими у правово-
му вирішенні спорів. Для допомоги споживачам, які купу-
ють фінансові послуги за кордоном, у 2001 р. було створе-
но мережу альтернативного вирішення спорів FIN-NET, яка
дає змогу використовувати механізми досудового вирішен-
ня спорів як у своїй країні, так і в інших країнах, де були
куплені фінансові продукти.

Для прикладу, досудовий механізм розв'язання спорів
споживачів і надавачів фінансових послуг у Литві впровад-
жено відповідно до європейського законодавства. Робота з
розробки політики захисту прав споживачів і впроваджен-
ня схем альтернативного вирішення спорів у Литві розпо-
чалася після прийняття у 1994 р. закону про захист прав
споживачів. У 2001 р. цей закон було змінено і започатко-

вано Національну раду із захисту прав споживачів. У 2003
р. уряд Литви затвердив Національну стратегію захисту прав
споживачів і Національну програму навчання споживачів.
Основним елементом Національної стратегії є запровад-
ження механізму альтернативного вирішення спорів за всіма
напрямами захисту прав споживачів, включаючи фінансові
послуги. Закон про захист прав споживачів, що набрав чин-
ності в 2007 р., визначив чіткі інституційні засади схем аль-
тернативного розв'язання спорів. Законом визначено уста-
нови, які мають право розглядати та вирішувати в досудо-
вому порядку спори між споживачами та надавачами послуг,
зокрема Комісія зі страхового нагляду Литви розглядає
скарги споживачів страхових послуг.

Так, використання механізму альтернативного вирішен-
ня спорів у Литві полягає в такому. Споживач надсилає пись-
мову заяву до установи альтернативного розв'язання спорів
про те, що він надіслав запит до надавача послуг. Процеду-
ра альтернативного вирішення спорів є письмовою, тобто
рішення надається у письмовому вигляді.

Досудове вирішення спорів для позивача безкоштовне.
Процедура альтернативного розв'язання спорів, інформа-
ція про прийняте рішення та виплату споживачу компенсації
є прозорими для громадськості.

Отже, використання механізму альтернативного вирі-
шення спорів має низку переваг, до яких належать: дос-
тупність отримання правового захисту, швидкість розв'я-
зання проблеми, невеликі витрати, ефективність з позиції
завантаження судів, можливість досягнення компромісно-
го рішення та ін. [3].

У світі діють дві основні моделі омбудсменів — німець-
ка та британська.

За німецьким прикладом, омбудсмен призначається
правлінням спілки німецьких банків за поданням керівниц-
тва спілки строком на три роки. Він може бути призначе-
ний на посаду повторно. Омбудсмен може бути достроко-
во звільнений з посади за рішенням правління спілки лише
за наявності фактів, які однозначно вказують на немож-
ливість незалежного ухвалення рішення омбудсменом на-
далі, а також у випадках, коли у омбудсмена довгий час
відсутня об'єктивна можливість виконувати свої обов'язки
або існує якась інша важлива причина. До омбудсмена у
Німеччині ставиться ряд вимог: 1) він повинен мати мож-
ливість обіймати посаду судді; 2) протягом трьох років до
моменту призначення на посаду омбудсмена кандидат не
має права працювати в будь-якій банківській спілці або кре-
дитному інституті.

 Фінансовий омбудсмен приватних банків Німеччини
може розглядати не всі скарги. По-перше, за загальним
правилом ця інституція розглядає лише скарги спожи-
вачів. По-друге, позасудове врегулювання суперечки
фінансовим омбудсменом не повинно мати місця, коли:
а) спір, за скаргою, що подана омбудсмену, розглядаєть-
ся або був розглянутий у суді або по спору вже складена
мирова угода; б) справа є або була предметом позасудо-
вого розгляду іншого погоджувального органу відповід-
но; в) якщо термін давності для передачі справи омбудс-
менові вже закінчився або банк посилається на закінчен-
ня терміну давності.

Скарги клієнтів з коротким описом суті справи і додат-
ком необхідних документів надсилають у Центр по обробці
скарг клієнтів, створений при спілці німецьких банків.

Рішення фінансового омбудсмена обов'язкове для бан-
ку в тих випадках, коли вартість предмету скарги не пере-
вищує 5000 євро. У справах з сумою позову більше 5000 євро
вирішення омбудсмена не є обов'язковими до виконання для
обох сторін. Згода з рішенням має бути направлена у пись-
мовій формі в Центр обробки скарг протягом шести тижнів
з моменту здобуття рішення сторонами. Після закінчення
зазначеного терміну Центр перевіряє стан питання і про
результати інформує сторони. На цьому процес позасудо-
вого врегулювання суперечки закінчується. При цьому слід
враховувати, що на весь період позасудових процедур вре-
гулювання суперечки перебіг позовної давності припиняєть-
ся. Витрати на розгляд скарги фінансовим омбудсменом
несе спілка німецьких банків.

У Великобританії інститут фінансового омбудсмена
існує з 1981 року, а в 2000 році статус омбудсмена був зак-
ріплений законодавчо.

Тут банки для того, щоб працювати з роздрібними
клієнтами, зобов'язані надати таким клієнтам можливість
вирішувати спори в позасудовому порядку. Враховуючи, що
в рік до фінансового омбудсмена поступає до 1 млн звер-
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нень, лише в колл-центрі працює більше 100 чоловік. Бюд-
жет на утримання такого штату співробітників складається
з членських внесків, які англійські банки платять пропорц-
ійно кількості відкритих рахунків, а також плати за кожну
скаргу, що поступила. В усіх країнах схема позасудового
дозволу суперечок приблизно однакова.

Для ініціювання розгляду суперечки омбудсменом за-
явник повинен подати йому скаргу, найчастіше письмову.
Звернення до омбудсмена є добровільним. У більшості країн
встановлюється термін, протягом якого скарга може бути
подана, визначається коло питань, які можуть бути розгля-
нуті, і коло осіб, які можуть бути заявниками і у відношенні
яких можуть бути подані скарги. Омбудсменом може бути
встановлена як верхня межа (наприклад, від 100 до 250 000
євро в Нідерландах) суми позову, що став предметом скар-
ги споживача. Поширеною практикою є встановлення обо-
в'язкового порядку пред'явлення претензії фінансовій ус-
танові до звернення до фінансового омбудсмена.

Заявник може звернутися в колл-центр фінансового
омбудсмена де йому будуть роз'яснені умови і порядок на-
пряму скарги. У переважній більшості країн розгляд скарги
безкоштовний для заявника. Виключення складають, на-
приклад, Польща і Шрі-Ланка, де мито повертається заяв-
никові, якщо омбудсмен прийняв рішення на його користь.

Письмова скарга, направлена фінансовому омбудсме-
нові, перевіряється на допустимість до розгляду. Наприк-
лад, у Шрі-Ланці омбудсмен має право відмовити в прий-
нятті скарги, якщо, на його думку, скарга не обгрунтована
або подана з наміром досадити. Якщо скарга не підлягає
розгляду, про це повідомляється заявникові і даються ре-
комендації по подальшому дозволу суперечки.

Якщо скарга підлягає розгляду, то, зазвичай, вона пря-
мує особі, на яку поступила скарга, для здобуття роз'яснен-
ня. У деяких країнах уже на цьому етапі постачальник по-
слуг може задовольнити вимоги заявника, після чого розг-
ляд скарги припиняється.

Фінансовий омбудсмен може, запитавши у заявника і
постачальника послуг, на якого поступила скарга, необхідні
відомості і документи, на підставі отриманої інформації
дистанційно прийняти письмове рішення.

Якщо заявник невдоволений рішенням, він повинен по-
відомити про це омбудсменові протягом певного терміну і
має право продовжити розгляд іншим чином. Період розг-
ляду скарги при позасудовому дозволі суперечок варіюєть-
ся від одного місяця (у Португалії, Литві у справах про спо-
живче кредитування) до 9—10 місяців в Данії. Середня три-
валість розгляду суперечки в більшості європейських країн
складає 3—4 місяці.

Німецька модель інституту фінансового омбудсмена
отримала велике поширення в багатьох країнах. Це пояс-
нюється тим, що процедура розгляду спору омбудсменом
дозволяє клієнтам отримати у більшості випадків не тільки
обов'язкове для виконання, але ще і швидке рішення. А та-
кож можливість безкоштовно і без будь-якого ризику вре-
гулювати розбіжності з фінансовими структурами. Поза-
судове вирішення спору представляється особливо приваб-
ливим у разі, якщо вартість спору настільки мала, що звер-
нення до суду позбавлена економічного сенсу.

На відміну від німецької системи, інститут фінансового
омбудсмена у Великобританії фінансується державою. У
Великобританії банки для того, щоб працювати з роздріб-
ними клієнтами, зобов'язані надати таким клієнтам мож-
ливість вирішувати спори у позасудовому порядку. Бри-
танських омбудсменів кілька, на відміну від одного у Німеч-
чині і можуть розглядати будь-які справи, але, зазвичай,
спеціалізуються на окремих напрямах галузі. Однією із
серйозних відмінностей британської системи від німецької
є те, що подати скаргу може не лише приватна особа, а й
установа чи благодійний фонд з річним оборотом менше
за 1 млн фунтів стерлінгів. Гранична сума обов'язкового
для виконання рішення омбудсмена становить при цьому
100 000 фунтів стерлінгів, а в ряді випадків омбудсмен може
рекомендувати організації виплатити споживачеві суму
більше цього розміру. У силу того, що у Великобританії су-
перечки стосуються значних сум і розглядаються вони в се-
редньому протягом 6 місяців, що значно довше, ніж у Німеч-
чині [4].

ВИСНОВКИ
Поточна ситуація в Україні з вирішенням суперечок

у фінансовому секторі є складною. Існуюча судова сис-
тема довела свою неефективність з питань, що виника-

ють між фінансовими установами та споживачами їх
послуг.

Ефективно функціонуючий інститут фінансового об-
мудсмена буде вигідним усім учасникам ринку: права спо-
живачів будуть краще захищені та стандарти послуг будуть
вищими. Це може суттєво покращити імідж фінансової сфе-
ри та стати рушійною силою зростання ринку. Зміцнення
довіри до фінансових компаній, що є учасниками інституту
фінансового омбудсмена, дозволить їм залучити нових
клієнтів. Зрештою, у виграші буде і держава: омбудсмени
дозволять зменшити навантаження на суди та наглядові
органи.

Отже, інститут фінансового омбудсмена є корисним
доповненням, а не замінником судової системи. Ця модель
є привабливою альтернативою для вирішення суперечок та
довела свою значимість у багатьох країнах.

Кабінетом Міністрів України розпорядженням від
31.10.2012 № 867-р затверджено Стратегію реформуван-
ня системи захисту прав споживачів на ринках фінансо-
вих послуг на 2012—2017 роки, відповідно до якої пе-
редбачається вивчення передового світового досвіду
обов'язкового залучення представників служб фінансо-
вих уповноважених чи медіаторів до здійснення спроб
урегулювання конфліктів, насамперед у випадках, що
мають істотне значення для особи [5]. Зважаючи на це,
необхідно докласти зусиль до вироблення механізмів
досудового розгляду спорів між фінансовими установа-
ми та споживачами їх послуг на основі кращої міжна-
родної практики.
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