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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні з її різноманітністю територій, різновектор-

ною спеціалізацією регіонів особливу увагу слід приділя-
ти проблемам визначення чинників конкуренто-
спроможного розвитку регіонів. Такі чинники можуть
ефективно використовуватися в формуванні державної
регіональної політики та оптимальній регіональній полі-
тики. Кожен регіон має свій особливий економічний та
ресурсний потенціал, свої головні чинники, котрі впли-
вають на його конкурентоспроможність.

Конкурентоспроможність регіону варто розглядати
не тільки з погляду суперництва між регіонами, але й з
погляду їхнього співробітництва. Наявність у регіону
нової технології, нової продукції, нової ідеї, в одержанні
яких можуть бути зацікавлені інші регіони, служить
свідоцтвом його конкурентоспроможності. При цьому ве-
лике значення має здатність регіону налагоджувати сто-
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DEFINITION OF MAJOR FACTORS OF REGION COMPETITIVE DEVELOPMENT

Стаття присвячена розгляду питань визначення основних чинників конкурентоспроможного розвитку
регіону. Обгрунтовано значимість визначення джерел конкурентних переваг для конкурентоспромож-
ного розвитку країни і її регіонів. Чинники конкурентоспроможності регіону можуть бути трансформо-
вані в конкурентні переваги. Перетворення чинників конкурентоспроможності в конкурентні переваги
відбувається відповідно до поставлених стратегічних цілей, завдань і пріоритетів. Розглянуто різні підходи
як вітчизняних, так і закордонних авторів до класифікації чинників конкурентоспроможності, а також
безпосередньо до визначення самого поняття "чинник конкурентоспроможності". Існуючі в даний мо-
мент підходи діляться на статичні й динамічні. Серед критеріїв класифікації чинників конкурентоспро-
можності регіонів особливе місце займає предмет конкуренції, відповідно до якого виділяється п'ять груп
чинників. Предмети конкуренції є одночасно й об'єктами, на які спрямовані зусилля суб'єкта регіональ-
ного управління. Також широке поширення в практиці територіального маркетингу одержали підходи,
засновані на поділі чинників на зовнішні й внутрішні, "тверді" і "м'які". Класифікація чинників конку-
рентоспроможного розвитку регіонів може бути використана при формуванні диференційованої регіо-
нальної економічної політики.

The article is devoted to consideration of questions of definition of major factors of region competitive
development. The importance of competitive development of the country and its regions of defining the sources
of competitive advantages is proved. Factors of competitiveness of region can be transformed to competitive
advantages. Transformation of factors of competitiveness into competitive advantages occurs according to the
put strategic targets, problems and priorities. Various approaches as domestic and foreign authors to classification
of factors of competitiveness are considered, and also, definition of the concept "the competitiveness factor" is
defined. Approaches existing at the moment are static and dynamic. Among criteria of classification of factors of
regions competitiveness the special place occupies a competition subject according to which five groups of factors
are highlighted. Competition subjects are simultaneously the objects on which the efforts of the subject of a
regional government are directed. The approaches are used in practice of territorial marketing based on division
of factors on external and internal, "rigid" and "soft". Classification of factors of competitive development of
regions can be used in formation of the differentiated regional economic policy.

Ключові слова: чинники конкурентоспроможного розвитку, регіональна політика, конкурентні переваги,
класифікація чинників, територіальний маркетинг.
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сунки з іншими регіонами усередині країни й на міжна-
родному рівні, що є його унікальною компетенцією.

В умовах загострення міжнародної конкуренції, особ-
ливого значення набувають питання підвищення конку-
рентоспроможності регіонів, передусім на основі активі-
зації їх внутрішнього потенціалу, що є джерелом чинників
конкурентоспроможності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ Й ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню чинників підвищення конкуренто-

спроможності регіонів країни присвятили свої праці такі
вчені, як Амоша О., Долішній М., Ісаченкова О., Павлиш
Е., Семів Л., Семиноженко В. та Данилишин Б., Бєлєнь-
кий П. та ін. Різні автори закладають різні чинники в
основу конкурентоспроможності регіону й використо-
вують при цьому принципово різні підходи до їхньої
класифікації.
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Однак потреба у таких дослідженнях є значною, ос-
кільки не викликає сумнівів той факт, що саме чинники
конкурентоспроможності визначають відповідний рівень
регіональної конкурентоспроможності.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити головні чинники конкурентоспроможного

розвитку регіону, розглянути основні підходи щодо їх
класифікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічний прогрес у нашій країні, що охоплює ве-

личезну територію, неможливий без прискорення еконо-
мічного й соціального розвитку регіонів. Конкурентосп-
роможність регіону слід розглядати не тільки з погляду
суперництва між регіонами, але й з погляду їх співробіт-
ництва. Наявність у регіоні нової технології, нової про-
дукції, нової ідеї, в одержанні яких можуть бути зацікав-
лені інші регіони, служить свідоцтвом його конкурентос-
проможності. При цьому велике значення має здатність
регіону налагоджувати стосунки з іншими регіонами усе-
редині країни й на міжнародному рівні, яка є його уні-
кальною компетенцією.

Чинники, що забезпечують зростання конкуренто-
спроможності регіону, розглядаються сучасними вчени-
ми й фахівцями з трьох точок зору: кластерного підходу,
створення інноваційної системи й поступального розвит-
ку підприємництва.

Відповідно до кластерної концепції конкуренто-
спроможність певного регіону залежить від наявності кла-
стера взаємозалежних галузей. Кластери — сконцентро-
вані за географічним принципом групи взаємозалежних
підприємств, спеціалізованих постачальників послуг, а та-
кож пов'язані з їхньою діяльністю некомерційні органі-
зації й установи в певних галузях, що конкурують, але ра-
зом з тим, й доповнюють одна одну. Саме кластери ство-
рюють критичну масу, необхідну для конкурентного усп-
іху в певних галузях. Тому одне із завдань у системі підви-
щення конкурентоспроможності регіону виявити потен-
ціал кластерізації.

Другу групу поглядів поєднує зв'язування конкурен-
тоспроможності регіону з наявністю інноваційної систе-
ми. Розробка й реалізація інновацій містить у собі відно-
сини науково-дослідних організацій з підприємствами-ви-
робниками, формування інноваційних структур таких, як
бізнес-інкубатори, технопарки, тренінги-центри. Нагро-
мадження знань і створення інститутів, що сприяють но-
вовведенням, підвищує життєздатність регіонів.

Третя група чинників, пов'язана з умовами й темпа-
ми розвитку підприємництва, містить у собі наступні еко-
номіко-географічні положення: імідж регіону, риси й еле-
менти, об'єднані з ментальними характеристиками людей,
їх поведінкою, ефективністю взаємодії й іншими інститу-
тами конкурентоспроможності.

Уперше чинники конкурентоспроможності країни
грунтовно були вивчені у відомій праці А. Сміта "Дослі-
дження про природу й причини багатства народів", що
вийшла у 1768 році. А. Сміт уперше виділив чотири чин-
ники, що визначають виробничо-економічні можливості,
і конкурентоспроможність країн (земля, праця й капітал).
Ці чинники він назвав факторами, що визначають абсо-
лютні переваги країн у міжнародній торгівлі, довівши не
тільки на абстрактній моделі, але й на аналізі зовнішньої
торгівлі ряду країн, переваги відкритості національної
економіки.

Для того, щоб розібратися в безлічі існуючих підходів
до виділення чинників конкурентоспроможності й зроби-
ти вибір тих з них, які найбільше відповідають вирішенню
поставлених завдань, слід визначитися з тим, що взагалі
розуміється під "фактором конкурентоспроможності".

З існуючих підходів до визначення поняття "фактор",
стосовно дослідження міжрегіональної конкуренції,
найбільш повно його сутність відображають два визна-
чення:

 фактор, як "джерело впливу на систему, що відобра-
жається на значенні змінних моделі цієї системи" [4];

 фактор — "причина, рушійна сила якого-небудь про-
цесу, що визначає його характер або окремі його риси"
[1].

Перший підхід визначає вплив фактору на стан тієї
системи, стосовно якої він діє. Другий підхід розглядає
фактор у контексті причинно-наслідкового зв'язку лан-
цюжка змін у системі, викликаної його впливом. Виходя-
чи із цих двох підходів, можна зробити висновок, що в
тому випадку, коли поставлене завдання виявити й об-
грунтувати чинники конкурентоспроможності регіону, до
них повинні пред'являтися дві основні вимоги — вирішаль-
ний вплив фактору на зміну стану регіональної системи і
його здатність служити стимулом і, одночасно, мотивом
міжрегіональної конкуренції, що визначають її характер.

У більшості наукових праць, присвячених досліджен-
ню міжрегіональної конкуренції, не дається чіткого виз-
начення поняттю "фактор конкурентоспроможності". Од-
нак присутнє їх перерахування або аналіз підходів до
їхнього виділення.

Підхід до визначення поняття фактору конкурентос-
проможності розпочатий Б.М. Гринчелем і Н.Е. Костиле-
вою [6], де авторами розглядається вплив на предмет
(об'єкт) конкуренції певних чинників, "…, що дозволяють
одним містам і регіонам залежно від ступеня їх активності
й потенціалу бути більш-менш здатними протистояти су-
перництву інших територій за ресурси" [6, с. 334]. Вихо-
дячи із цього, автори фактично ставлять знак рівності між
факторами конкурентоспроможності й поняттям "конку-
рентна сила територіального устрою".

 Тим часом, останнє поняття слід співвідносити не з
факторами конкурентоспроможності, а з поняттям "кон-
курентних переваг регіону". Ці поняття хоч і тісно вза-
ємозалежні, але принципово різні. Зокрема Ю.В. Савель-
євим пропонується наступне формулювання поняття
"фактору конкурентоспроможності регіону". Під факто-
ром конкурентоспроможності регіону слід розуміти пев-
ну характеристику регіону, причину й мотив, що визна-
чають ступінь, характер і особливості участі регіону в кон-
курентних відносинах з іншими територіальними утвора-
ми, що й сприяють виявленню й використанню внутрішніх
ресурсів і зовнішніх можливостей його розвитку.

Чинники конкурентоспроможності регіону можуть
бути трансформовані в конкурентні переваги. У цьому ви-
падку, під конкурентними перевагами регіону слід розу-
міти використовувані чинники конкурентоспроможності
регіону, що забезпечують його привабливість і конкурен-
тоспроможність у порівнянні з іншими територіальними
утворами. Дане визначення поняття "конкурентної пере-
ваги", що випливає з поняття "фактору конкурентоспро-
можності", близько за змістом із трактуванням, яке про-
понується Т.В. Сачук [8].

Так, зазначений автор пропонує під конкурентною пе-
ревагою розуміти "такі характеристики території, які
створюють для території певну перевагу в порівнянні з
територіями, що розташовують багато в чому подібними
(якщо не сказати аналогічними) ресурсами" [8, с. 153—
154].

Подібний поділ понять фактору конкурентоспромож-
ності й конкурентної переваги регіону також не супере-
чить позиції зазначених вище авторів, а уточнює й детал-
ізує її.

Наприклад, твердження про те, що чинники конку-
рентоспроможності сприяють виявленню й використан-
ню внутрішніх ресурсів і зовнішніх можливостей розвит-
ку регіону засноване, головним чином, на висновках Б.М.
Гринчеля й Н.Е. Костилевої, що вказують на те, що міжре-
гіональна конкуренція є важливим чинником і рушійним
мотивом активізації й мобілізації додаткових внутрішніх
сил, ресурсів, волі, інтелекту для досягнення певних цілей
[3, с. 80; 6, с. 331].

Однак треба розуміти, що далеко не всі чинники кон-
курентоспроможності регіону здатні стати його реальни-
ми конкурентними перевагами. Оскільки регіональна еко-
номічна політика, спрямована на підвищення конкурен-
тоспроможності, носить цільовий характер і пов'язана з
реалізацією обмеженого числа пріоритетних напрямків
розвитку, то й перетворення чинників конкурентоспро-
можності в конкурентні переваги буде відбуватися відпов-
ідно до поставлених стратегічних цілей, завдань і пріори-
тетів.

Розглянемо існуючі підходи до виділення й класи-
фікації основних чинників конкурентоспроможності ре-
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гіону. Усі вони можуть бути розділені на дві загальні гру-
пи — "статичні" і "динамічні" підходи.

1. "Статичні" підходи засновані на диференціації чин-
ників конкурентоспроможності регіону на підставі їх
кількісних і якісних характеристик, орієнтації на пред-
мет конкуренції. Дана група включає наступні найбільш
значимі з науково-практичної точки зору підходи:

— Підхід до класифікації чинників конкурентоспро-
можності регіону за предметом конкуренції (цільовій
групі споживачів) (Б.М. Гринчель і Н.Е. Костилева).

— Підхід до класифікації чинників конкурентоспро-
можності на основі їх належності до зовнішнього й внут-
рішнього середовища регіону (А.І. Гаврилов) і підхід, зас-
нований на їхньому поділі на "тверді" і "м'які" чинники
або дифференціатори (закордонні автори — Ф. Котлер,
К. Асплунд і ін.; вітчизняні автори — Т.В. Сачук, Є. Берн-
штейн і ін.).

Вченими Інституту проблем регіональної економіки
Б.М. Гринчелем і Н.Е. Костилевою запропоновано
найбільш повну на сьогоднішній день серед вітчизняних
авторів класифікацію чинників конкурентоспроможності
за предметом конкуренції. Вона містить у собі п'ять груп
чинників [3, с. 80—84; 6, с. 336—339].

Автори логічно розділяють чинники конкуренто-
спроможності за предметом конкуренції, оскільки спектр
використовуваних інструментів регіональної економічної
політики і їх ефективність відносно різних груп спожи-
вачів будуть різнитися. Разом з тим, подібний підхід доз-
воляє виявити й ті чинники конкурентоспроможності, які
будуть загальними (прямо або опосередковано) для вид-
ілених груп споживачів — це рівень заробітної плати,
якість життя, платоспроможність населення, наявність
інвестиційних майданчиків, транспортна доступність,
рівень розвитку інфраструктури й ін. Крім того, оскільки
класифікація чинників конкурентоспроможності за пред-
метом конкуренції може бути представлена відповідни-
ми цільовими групами споживачів, то вчені прийшли до
висновку, що ці предмети конкуренції є одночасно й об-
'єктами, на які спрямовані зусилля суб'єкта регіонально-
го управління (керівництва регіону) [6, с. 333].

 Найбільш важливим прикладним значенням даного
підходу до класифікації чинників конкурентоспромож-
ності регіону слід розглядати запропоновану авторами
методичну схему циклу підвищення конкуренто-
спроможності територіального устрою, яка дозволяє, по
суті, сформувати на основі "статичного" підходу "динам-
ічну" модель розвитку регіону. Також на підтвердження
цього, авторами вказується на те, що сам характер і набір
чинників конкурентоспроможності регіону, так і їх ва-
гомість можуть змінюватися в часі залежно від характе-
ру й особливостей споживача [9, с. 130].

Деталізуючи й розкриваючи послідовність етапів ре-
алізації даного циклу, розроблений також комплекс ме-
тодичного забезпечення процесу підвищення конкурен-
тоспроможності територіального устрою, структура й ме-
тодичні рекомендації з розробки регіональної стратегії
підвищення конкурентоспроможності.

Також широке застосування в практиці територіаль-
ного маркетингу одержали два близьких за змістом й ме-
тодологічній підставі підходи до класифікації чинників
конкурентоспроможності регіону — підходи на основі їх
поділу на чинники зовнішнього й внутрішнього середо-
вища, а також на "тверді" і "м'які" чинники. Подібна кла-
сифікація чинників конкурентоспроможності дозволяє
визначити підходи до управління ними, умовно розділя-
ючи їх на внутрішні керовані чинники й зовнішні віднос-
но керовані й некеровані чинники. Розподіл чинників на
"тверді" і "м'які" також припускає вибір приватного підхо-
ду до їхньої оцінки й управління.

А.І. Гаврилов у рамках даного підходу, пропонує кла-
сифікувати чинники конкурентоспроможності регіону на
зовнішні й внутрішні за критерієм їх приналежності до зов-
нішнього або внутрішнього середовища регіону [2; 3, с. 84]:

— внутрішні чинники: виробничо-ресурсний і кадро-
вий потенціал регіону; регіональний бюджет; стратегія
розвитку регіону;

— зовнішні чинники: зовнішні постачальники товарів
і послуг; загальноекономічні, загальнополітичні й науко-
во-технічні чинники.

У закордонній економічній літературі (Ф. Котлер, К.
Асплунд і ін.), а також у ряду вітчизняних фахівців в об-
ласті територіального маркетингу (Т.В. Сачук) чинники
конкурентоспроможності розділяються на "тверді" і
"м'які" з погляду їх вимірюваності (можливості застосу-
вання або кількісних методів оцінки — "тверді" чинники,
або якісних методів оцінки — "м'які" чинники). Ф. Кот-
лер, К. Асплунд і ін. в [7, с. 65-66] виділяють наступні
"тверді" і "м'які" чинники привабливості території:

— "тверді" чинники: економічна стабільність; продук-
тивність; витрати; відношення до власності; місцеві до-
поміжні служби й мережі; інфраструктура зв'язку; стра-
тегічне географічне положення; заохочувальні схеми й
програми;

— "м'які" чинники: розробка ринкової ніші; якість
життя; кваліфікація трудових ресурсів; культура; персо-
нал; менеджмент; гнучкість і динамізм управління;
підприємницька ініціатива; чинники, що відносять до по-
няття "символічного капіталу" ( спільні інтереси, особисті
знайомства й ін.).

"Динамічні" підходи відображають процес залучення
чинників конкурентоспроможності в регіональні відтво-
рювальні процеси і їх перетворення в конкурентні пере-
ваги регіону. Дана група включає наступні найбільш зна-
чимі з науково-практичної точки зору підходи:

— підхід до класифікації чинників конкурентоспро-
можності регіону на основі виділення детермінант і про-
цесу формування конкурентних переваг регіону (модель
"конкурентного ромба" М. Портеру) і підходи, що є по-
хідними від названого (уточнення моделі "конкурентно-
го ромбу", зроблені Дж. Даннингом);

— підхід до класифікації чинників конкурентоспро-
можності, заснований на виділенні конкурентних пере-
ваг "низького" і "високого" порядків.

Підхід до класифікації чинників конкурентоспромож-
ності території, запропонований М. Портером, сьогодні
є найбільш популярним. Різні приватні чинники конкурен-
тоспроможності території (стосовно до країни або регі-
ону) він зводить до чотирьох детермінант, що формують
модель "конкурентного ромбу". Як уже було розглянуто
вище, такими детермінантами конкурентоспроможності
є: факторні умови (наявність, достатність і ефективність
використання наявних чинників виробництва); кон'юнк-
турні чинники (чинники зовнішнього ринкового середо-
вища, що пред'являють вимоги, можливості й обмеження
для розвитку місцевого виробництва й реалізації про-
дукції — ринкові ціни, стан попиту й ін.); погодженість
стратегій і внутрішня конкуренція (ступінь погодженості
стратегій і дій органів влади й господарюючих суб'єктів,
рівень розвитку внутрішньої конкуренції); рівень розвит-
ку підтримуючих і супутніх галузей.

Найбільш важливою особливістю даного підходу, що
дозволяє віднести його до типу "динамічних" підходів є
те, що М. Портер у рамках своєї теорії конкурентоспро-
можності нації розділяє групи чинників, що групує їх у
детермінанти конкурентоспроможності, за пріоритетні-
стю їх використання на різних стадіях розвитку нації
(країни) у системі міжнародних економічних відносин.

 Ця обставина дозволяє оцінювати вплив економіч-
ного зростання на якісні зміни пріоритетів у викорис-
танні тих або інших чинників конкурентоспроможності,
що, в остаточному підсумку, визначає рівень конку-
ренції, на якому у цей момент часу перебуває країна (ре-
гіон). У свою чергу, рівень конкуренції дозволяє досить
точно ідентифікувати групу країн (регіонів) — прямих
конкурентів, провести порівняльну оцінку й виявити
потенціал підвищення конкурентоспроможності. Саме
ця обставина надає підходові М. Портеру високу науко-
во-практичну значимість, дозволяючи використовувати
його, як для оцінки чинників конкурентоспроможності
країни (регіону) на теперішній момент часу, так і для
розробки на його основі середньо- і довгострокової кон-
курентної стратегії країни (регіону) і структурної еко-
номічної політики.

З моменту розробки даного підходу (початок 90-х рр.
XX століття) він неодноразово удосконалювався різними
авторами.

Слід зазначити, що найбільш істотні корективи, що
дозволили значно розширити можливості його практич-
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ного застосування, вніс британський економіст Дж. Дан-
нинг. На його думку, М. Портер не врахував у своїй мо-
делі такі чинники, що виявляють вплив на конкуренто-
спроможність країни (регіону), як схильність до підприє-
мництва й вплив підприємств із іноземними інвестиціями
[5, с. 100]. Також Дж. Даннинг запропонував включити
до складу моделі М. Портеру ще один структурний еле-
мент — транснаціональний бізнес, який здатний виявля-
ти суттєвий вплив на конкурентоспроможність.

Із цього погляду досить близьким до даного підходу
є підхід, запропонований Е.В. Доржиєвою, що пропонує
розділити чинники конкурентоспроможності регіону на
дві групи:

— природні чинники (дані регіону споконвічно й ба-
зовані на особливостях економіко-географічного поло-
ження, природно-ресурсному потенціалі й історії госпо-
дарського освоєння);

— привнесені чинники (що з'явилися, як результат
економічного розвитку й реалізації регіональної стра-
тегії).

Так, зазначений автор до природних чинників конку-
рентоспроможності регіону відносить сировинні ресур-
си, трудові ресурси і їх кваліфікацію, науковий потенці-
ал, управлінський потенціал і виробничу базу. До привне-
сених чинників вона відносить підприємницький клімат,
якість управлінського потенціалу, інноваційно-інвестиц-
ійний клімат і інфраструктуру регіонального ринку.

Подібний підхід до класифікації дозволяє найбільш
повно відбити структуру чинників конкурентоспромож-
ності регіону в їхній динаміці, розкриваючи можливості
переходу від використання природних чинників до фор-
мування нових (привнесених) чинників і формуючи, по
суті, основні завдання регіональної стратегії підвищення
конкурентоспроможності.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зробити

висновок про те, що необхідно класифікацію чинників
здійснювати на основі чіткого й зрозумілого критерію
(або критеріїв), який дозволяв би однозначно віднести
фактор до тієї або іншої групи. У якості такого "розділо-
вого" (або класифікаційного) критерію можна викорис-
товувати здатність фактору генерувати нові ланцюжки
додавання вартості, що дозволяють концентрувати в рег-
іоні найцінніші види економічної діяльності (як правило,
що формують "верхні" поверхи ланцюжка), або значну ча-
стину всього ланцюжка. У цьому випадку стає можливим
не тільки оцінити внесок кожного фактору в конкурен-
тоспроможність регіону, але й виробити систему приват-
них галузевих і функціональних стратегій, а також загаль-
ну регіональну стратегію підвищення конкурентоспро-
можності, в основу якої закладаються механізми пошуку
й використання внутрішніх джерел зростання й зовнішніх
можливостей розвитку.

Із цієї позиції чинники конкурентоспроможності ре-
гіону можуть бути розділені на природні й штучні. З по-
гляду їх перспективності для підвищення конкурентосп-
роможності регіону, природні чинники формують його
первинні конкурентні переваги, а штучні чинники форму-
ють вторинні конкурентні переваги, відповідно.

Використання природних чинників для створення пер-
винних конкурентних переваг буде сприяти, як правило,
розвитку вузької спеціалізації регіону й розміщенню на
його території лише окремих "ланок" зовнішніх лан-
цюжків додавання вартості. Найчастіше будуть розміща-
тися ланки, пов'язані з видобутком і первинною перероб-
кою природних ресурсів. Використання ж штучних чин-
ників (у т.ч. їхнє цілеспрямоване формування на основі
природних чинників і різних їхніх комбінацій) для ство-
рення конкурентних переваг (вторинних) буде сприяти
диверсифікованості економіки регіону за рахунок ство-
рення сприятливих умов для концентрації взаємозалеж-
них "ланок" зовнішніх ланцюжків додавання вартості, а
також за рахунок генерації нових ланцюжків додавання
вартості на основі резидентних для регіону структур.

Важливим прикладним значенням такої класифікації
чинників конкурентоспроможності регіону й формуван-
ня на їхній основі конкурентних переваг є можливість її
використання для обгрунтування й розробки диферен-

ційованої регіональної економічної політики, повною
мірою враховуючій регіональні особливості. Чинники кон-
курентоспроможності регіонів можуть служити основою
для розробки й реалізації конкретних заходів з управлін-
ня процесом підвищення конкурентоспроможності регі-
онів, а саме: виробництва ефективної промислової пол-
ітики на регіональному рівні, розвитку інноваційно-інве-
стиційного підприємництва, нарощування випуску кон-
курентоспроможної продукції, підтримки національно-
го товаровиробника на регіональному рівні тощо.
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ВСТУП
Конкуренція є однією з найважливіших категорій

економічної теорії. Без цього поняття не існує жодна
модель механізму функціонування ринку. Початковим
хронологічним періодом дослідження конкуренції вва-
жають фізіократів і меркантилістів. Фізіократи висту-
пали як прихильники невтручання держави в економіч-
не життя країни, проти будь-яких монополій та захи-
щали свободи підприємницької діяльності в умовах ка-
піталістичної конкуренції. На відміну від політики
фізіократів, меркантилізм був спрямований на обмежен-
ня ввезення іноземних товарів і забезпечення торгівель-
них пільг, тобто спрямований на обмеження конку-
ренції. Незважаючи на те, що конкуренція супроводжує
розвиток ринку з моменту його появи, вперше найбільш
цілісні теоретичні положення про механізм конкурент-
ної боротьби з'явилися в працях представників класич-
ної та неокласичної економічних шкіл. Значний вне-
сок у розвиток теорії конкуренції зробили С.Л. Брю,
Дж.М. Кейнс, А.О. Курно, А. Ларнер, К.Р. Макконел,
К. Маркс, А. Маршалл, Дж.С. Міль, М. Портер, Д. Рікар-
до, Дж. Робінсон, А. Сміт, Е. Чемберлен, Й.А. Шумпе-
тер, Ф.І. Еджуорт.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основоположником класичної концепції конку-

ренції вважається А. Сміт. Він запевняв, що вільний ри-
нок — це шлях до добробуту нації. Конкуренція роз-
глядається ним як невід'ємний елемент ринкового ме-
ханізму. А. Сміт трактував конкуренцію як поведінкову
категорію, коли "індивідуальні продавці та покупці су-
перничають на ринку за більш вигідні умови продажу й
покупки". Конкуренція — це та сама "невидима рука"
ринку, яка координує діяльність його учасників. Кон-
куренція виступає у якості сили, яка повертає ринок
через механізм взаємодії попиту і пропозиції до точки
рівноваги. Сама ж точка рівноваги визначається як "су-
купність вигод і невигод різного застосування праці та
капіталу" [9]. Важливим моментом даного визначення,
є те, що А. Сміт розглядав конкуренцію не лише між
виробниками, але й між споживачами, які прагнуть зро-
бити більш вигідні покупки. Основний внесок А. Сміта в
теорію конкуренції можна вважати в наступному:

— розробив теорію конкурентної ціни, яка полягає
в зворотній залежності між ціною та пропозицією, на
підставі якої сформулював поняття конкуренції, як су-
перництва;
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— показав, яким чином конкуренція, урівноважую-
чи норми прибутку між галузями економіки, призводить
до оптимального розподілу трудових ресурсів та капі-
талу;

— створив модель досконалої конкуренції та довів,
що саме в середовищі досконалої конкуренції можливо
максимально ефективне задоволення економічних по-
треб.

Дослідження теорії конкуренції Д. Рікардо слу-
гувало розвитку ідеї цінового регулювання ринку за
допомогою конкуренції. Він вважав, що ціни форму-
ються тільки під впливом попиту та пропозиції в ре-
зультаті конкурентної боротьби. Результатом досл-
іджень Д. Рікардо є "закон ринків", згідно з яким
рівноважний стан ринку залежить від повної зайня-
тості ресурсів. Таким чином, Д. Рікардо значно до-
повнив і поглибив існуючу модель досконалої кон-
куренції. Дж. С. Мілль у своєму вченні "Принципи
політичної економії" стверджував, що конкуренція
є єдиним регулятором цін, заробітної плати і ренти,
"вона сама по собі є законом, який встановлює пра-
вила цього регулювання" [5], тобто він підкреслює
значення конкуренції, закладеної в самій природі
економічних відносин.

По іншому досліджує модель досконалої конку-
ренції К. Маркс. На його думку, конкуренція, регулю-
ючи розподіл капіталу між галузями, сприяє зниженню
норми прибутку, тим самим утворюючи середню норму
прибутку [3]. Рівність прибутку в усіх галузях промис-
ловості та народного господарства, за К. Марксом, пе-
редбачає повну свободу конкуренції. Дані положення
теорії К. Маркса, на наш погляд, в сучасних умовах роз-
витку ринку можна охарактеризувати як передумови
до соціальної ролі конкуренції в економічному сере-
довищі. Про соціальну функцію конкуренції зазначав
і А. Сміт, пояснюючи це тим, що прагнучи власної ви-
годи, капіталіст одночасно дбає про інтереси суспіль-
ства.

Надалі вчення К. Маркса знайшло своє продов-
ження в працях неокласиків. Особливо значний вне-
сок зробив А. Маршалл. Розвиваючи основні поло-
ження класиків, він конкретизував різні складові кон-
курентних відносин, а саме більш послідовно і повно
обгрунтував механізм автоматичного встановлення
рівноваги на ринку за допомогою досконалої (чистої)
конкуренції та дії законів граничної корисності та
граничної продуктивності. А. Маршаллом вперше
була піддана критиці модель чистої конкуренції. Він
заклав основи теорії нової моделі конкуренції — мо-
нополістичної. А. Маршалл вважав монополію по-
вною протилежністю конкуренції [4]. Якщо вільна
конкуренція — це оптимальний стан економіки, то
монополія як антипод — така організація, яка змен-
шує суспільний добробут, причому завжди й скрізь.
Такі погляди А. Маршалла свідчать про соціальну
спрямованість конкуренції.

Протилежної думки дотримувалися критики моделі
досконалої конкуренції. Хронічний дефіцит платоспро-
можного балансу багатьох європейських країн, різке
уповільнення темпів зростання експорту, збільшення
могутності монополій та інші наслідки першого етапу
загальної кризи на початку XX століття виявили неспро-
можність політики невтручання в процес встановлення
ринкового балансу. Роботи Дж. Робінсона "Економіч-
на теорія недосконалої конкуренції", Е. Чемберлена
"Теорія монополістичної конкуренції", Й. Шумпетера
"Капіталізм, соціалізм і демократія" присвячені вивчен-
ню характеру ціноутворення в умовах монополії та ви-
никненню нових форм конкуренції. Е. Чемберлен ввів
поняття "монополістична конкуренція". Він стверджу-
вав, що "суть монополії полягає в контролі над пропо-
зицією" [10], а відповідно і над ціною.

Й.А. Шумпетер продовжив критику досконалої
конкуренції та виділив дві її сторони: конкуренція

організуюча (творча) і конкуренція дезорганізуюча
(руйнівна). Конкуренція як динамічний процес, заз-
начав Й.А. Шумпетер, веде до відкриття нового това-
ру, нової технології, нового джерела сировини. По-
дібну конкуренцію він називав "ефективної конкурен-
цією". Ця конкуренція, з одного боку, забезпечує
істотне скорочення витрат і підвищення якості про-
дукції, але з іншого боку, "вона загрожує існуючим
фірмам скороченням прибутків і випуску, або й по-
вним банкрутством". Причому ця конкуренція впли-
ває не тільки тоді, коли вона присутня, але й існує як по-
тенційна загроза. "Можна сказати, — пише Й.А. Шумп-
етер, — що вона дисциплінує ще до свого настання.
Бізнесмен відчуває себе в конкурентній ситуації навіть
тоді, коли він є повним монополістом своєї галузі ..."
[11]. Таким чином, поділяючи конкуренцію на орга-
нізуючу і дезорганізуючу, прояв останньої Й.А. Шум-
петер бачить у втраті доходів, прибутку організації з
її подальшим банкрутством, і вважає цю конкуренцію
неефективною. При цьому він зазначає, що вона "дис-
циплінує" бізнес.

З точки зору економічного зростання, на думку
Й.А. Шумпетера, конкуренція являє собою суперниц-
тво нового зі старим (нові товари, нові технології, нові
джерела забезпечення потреб, нові типи організацій
тощо). Й.А. Шумпетер вперше визначив інновації як
основний фактор конкурентної переваги фірм на рин-
ку. "Нововведення скептично приймаються ринком,
але якщо новатору вдається їх здійснити то саме ме-
ханізм конкуренції витісняє з ринку підприємства, що
використовують застарілі технології" [12]. У працях
Й.А. Шумпетера вперше прозвучала думка про те, що
монополія є всього лише однією з форм конкуренції.
А загроза повного банкрутства існуючих фірм озна-
чає процес природного відбору, де виживає найсиль-
ніший.

На відміну від Е. Чемберлена та Й.А. Шумпетера,
Дж. Робінсон вбачає в недосконалій конкуренції по-
рушення й втрату нормального рівноважного стану
конкурентної господарської системи. У своїй роботі
"Економічна теорія недосконалої конкуренції" вона
зазначає, що "перевага умов недосконалої конку-
ренції сприяє виникненню тенденції до експлуатації
факторів виробництва і посилюється завдяки утво-
ренню великих об'єднань, які поглинають конкуруючі
між собою фірми, що призводить до ще більшої не-
справедливості у розподілі багатства" [8]. Заслугою
Дж. Робінсон є також розробка параметрів конку-
ренції. Якщо раніше вважалося, що конкуренція — це
переважно або тільки цінова конкуренція, то Дж. Ро-
бінсон виявила й інші характеристики конкурентної
поведінки фірм — величину транспортних витрат,
рівень якості продукції, особливості обслуговування
клієнтів, терміни кредиту, репутація фірми, роль рек-
лами.

Важлива роль у розвитку економічної науки на-
лежить Дж.М. Кейнсу. За оцінками багатьох еко-
номістів, його "Загальна теорія зайнятості, відсотка
і грошей" є поворотним пунктом в економічній науці
XX століття і багато в чому визначає економічну пол-
ітику розвинених країн в даний час. Його головна
ідея полягає в тому, що система ринкових економіч-
них відносин не є досконалою та саморегулюючою,
а отже максимально можливу зайнятість і економіч-
не зростання може забезпечити лише активне втру-
чання держави в економіку. Він пише: "...держава
повинна здійснювати вплив на схильність до спожи-
вання шляхом відповідної системи податків, фіксу-
ванням норми відсотка та іншими можливими спо-
собами " [2].

Для більш повного і всебічного вивчення конкуренції
необхідно також простежити історичні форми її роз-
витку. Історія ринкової економіки починається зі спе-
кулятивної торгівлі, яка реалізує топічні ("topos" —
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місце, місцевість) переваги. Першою формою конку-
ренції є речовинний клондайк. Джерелом конкурентної
переваги на перших етапах суперництва ринкової еко-
номіки була топіка, яка сприяла появі потоку колоніза-
торів, які досягли найвіддаленіших куточків Землі.
Віддаленість території окупалася лише за умови вияв-
лення дуже рідкісного та дорогого ресурсу, яким спо-
чатку було золото, срібло та дорогоцінні камені. З точ-
ки зору виробництва, прямий доступ до близького ре-
сурсу (ліс, руда, вугілля, нафта тощо) давав фірмі тим-
часове положення монополіста, забезпечуючи високу
конкурентну перевагу. У міру формування вільного рин-
ку ресурсів, переваги вигідного топічного положення
знижувалися.

Друга форма конкуренції — технічна монополія.
Топічно-речові конкурентні переваги ліквідували самі
виробники, коли стали конкурувати на ринку сирови-
ни. Нові конкурентні переваги базувалося, насамперед,
на технічній та функціональної винахідливості, з'явля-
лися перші патенти. На даному етапі вартість матері-
алів, з яких створювалися вироби, залишалася не-
змінною, а нові конкурентні переваги з'являлися, на-
самперед, за рахунок підвищення корисності спожив-
чих якостей товару. В основі корисності найчастіше
лежали винаходи, і не тільки технічні. Одним з таких
винаходів стала організаційна система управління по-
питом.

Поява нового ринку — ринку інновацій, нівелю-
вала тимчасову конкурентну перевагу техніко-тех-
нологічної монополії. Нарощувалося масове вироб-
ництво товарів, а ринки наповнювалися товарами-за-
мінниками. Зниження вартості логістичних витрат та
доступу до інформаційних ресурсів призвели до
зменшення можливостей отримання прибутку за ра-
хунок великомасштабного виробництва стандартної
продукції. А масове поширення телекомунікацій ос-
таточно вичерпало економічний ресурс технічних
інновацій. Нові технології стали досить дорогими, а
отже доступними тільки великим компаніям або дер-
жавам.

Гонка озброєнь, підкорення космосу, ядерна енер-
гетика, лазери, системи штучного інтелекту — хоч і
сприяли розвитку споживчого ринку, але вже не надто
впливали на нього. На цей час переважна більшість га-
лузевих компаній впроваджували приблизно однакові
технології виробництва, наступала нова ера, коли ре-
сурсом стали самі організації. З цього часу організаційні
інновації змінили структуру управління. Бюрократичні
об'єднання йшли в минуле. Мляві великі структури "по-
ліпризначення" дробилися на частини за принципом
"монопризначення" (робота з одним продуктом) під де-
візом: "Менше, рухливіше, самостійніше". У результаті
постійно поліпшуватися існуючі технологічні розробки
і великі фірми значно збільшили темпи розробок їх но-
вих модифікацій.

Другу половину XX сторіччя можна знаменувати
такими досягненнями у сфері організації бізнесу, як
реінжиніринг, управління якістю, порівняльний аналіз,
матричне управління, аутсорсинг. Всі вони були спря-
мовані на формування конкурентних переваг окремих
організацій. Паралельно з організаційними досягнення-
ми в бізнесі відбувався розвиток інформаційних техно-
логій, що також було конкурентною перевагою на пев-
ному етапі розвитку конкуренції.

Наведені досягнення були певним каталізатором
зростання продуктивності праці та збільшення обсягів
виробництва до 60-х років XX сторіччя. Збільшення об-
сягів виробництва змусило фірми шукати по всьому
світу більш великі та нові ринки, що викликало бурхли-
вий розвиток міжнародної торгівлі на основі міжна-
родних угод та створення міжнародних економічних
об'єднань. На даному етапі однією з конкурентних пе-
реваг фірми стає вміла державна і регіональна політи-
ка, конкуренція набуває форми міжнародної.

Зростання обсягів міжнародної торгівлі призвело до
інтенсивної цінової конкуренції. Це, в свою чергу,
сприяло переміщенню цілих галузей в країни з низькою
заробітною платою. Ціна знову стала важливим кри-
терієм ринкового успіху. Споживачі вперше могли ви-
бирати товари за вартістю, порівнюючи продукцію ви-
роблену в різних країнах. Все це, на думку В. Парето,
докорінно змінило підхід до ефективності [6]. Щоб кон-
курувати за ціною компанії та фірми змушені підвищу-
вати якість. З 70-х років XX сторіччя істотну увагу ста-
ли приділяти асортименту товарів. До різноманітності
номенклатури товарів прагнули як дрібні та середні ком-
панії, так і гіганти. Вони мали на меті якомога більше й
повніше врахувати індивідуальні вимоги кожного покуп-
ця. А вони полягали в тому, щоб вироби відрізнялися
від товарів конкурентів, тобто були б оригінальними і
задовольняли смак покупця. Важливу роль у цьому на-
лежить дизайну.

Наступна історична форма розвитку конкуренції
— галузева кооперація та міжгалузева інтеграція фірм.
Дані процеси були обумовлені поділом економічної
діяльності за масштабами: галузі, регіону, країни. Така
координація через співпрацю народжує мережу вироб-
ників взаємодоповнюючої продукції. Із збільшенням
обсягів і темпів міжнародної торгівлі в останній тре-
тині XX сторіччя особливу увагу фахівці починають
приділяти впливу процесів глобалізації на конкурен-
цію окремих організацій. У цей період сформувалася
міждержавна форма конкуренції, яка виражалася в
суперництві окремих країн по забезпеченню сприят-
ливих умов розвитку національного бізнесу та еконо-
міки.

При розгляді конкурентних процесів на рівні ок-
ремих держав економісти починають користуватися
поняттям "конкурентоспроможності", вважаючи його
атрибутом таких економічних об'єднань як країни та
регіонів. Портер М. так визначив конкурентоспро-
можність на національному рівні: "Національна кон-
курентоспроможність — це можливість країни у
вільних і чесних ринкових умовах виробляти товари та
послуги, що відповідають вимогам міжнародних
ринків, і одночасно збільшувати реальний дохід своїх
громадян" [7]. Конкурентоспроможність на національ-
ному рівні, на думку М. Кастель, повинна грунтувати-
ся на високому показнику національної продуктив-
ності, і характеризуватися високопродуктивними ви-
дами діяльності, які забезпечують високий рівень за-
робітної плати [1].

Зростаюча залежність економіки, особливо рин-
ку капіталу й валютних ринків, від міжнародної кон-
'юнктури робить все більш складним існування націо-
нальної політики окремої країни. Практично всі краї-
ни змушені стежити за тим, як розвиваються їх
співпраця і конкуренція з партнерами по міжнарод-
ному бізнесу, в той час як темпи розвитку їхнього
суспільства і політики не завжди збігаються з еконо-
мічними змінами. Конкурувати, як зазначав М. Кас-
тель, значить зміцнювати своє становище з метою
придбання більшої значущості в процесі переговорів,
де всі політичні сили об'єднують стратегію в єдину
взаємопов'язану силу [1].

У процесі об'єднання країн в глобальну економічну
систему проявляються особливі політичні інтереси кож-
ної держави, які безпосередньо впливають на долю еко-
номічної конкуренції національних фірм, що знаходять-
ся на території окремої держави. Нова форма держав-
ного втручання в економіку об'єднує в єдину стратегію
конкурентоспроможність, продуктивність і технологію.
Держава підтримує технологічний розвиток власних
галузей і виробничу інфраструктуру, щоб збільшити
продуктивність та допомогти своїм фірмам конкурува-
ти на світовому ринку. Одночасно деякі уряди макси-
мально обмежують проникнення зарубіжних компаній
на власні ринки, створюючи тим самим конкурентні пе-
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реваги окремим галузям в період їх становлення. Резуль-
татом такої економічної політики є виникнення й роз-
виток єдиного світового ринку на основі технологічної,
інформаційної, інвестиційної та інших взаємозалежно-
стей країн. Виникає макрорівень, на якому конкурують
не тільки фірми, але й держави між собою та фірмами.
Масштаб і якість змін призвели до виникнення нової
теоретичної парадигми — парадигми загальної конку-
рентоспроможності, де змагаються між собою гос-
подарюючі суб'єкти всіх рівнів — від фірм до держав і
союзів держав.

На сьогоднішній день концепція міждержавної кон-
курентоспроможності, на наш погляд, позбавлена
міцного теоретичного фундаменту, що дозволяє одно-
значно її інтерпретувати. Чи повинна країна, що пре-
тендує на провідні позиції за рівнем конкурентоспро-
можності, мати лідерство у всіх галузях економіки? Або
досить лідерства в ключових високотехнологічних га-
лузях? Якщо позитивну відповідь дати на друге питан-
ня, то за яким критерієм виділяти ці "ключові" галузі;
чи реально очікувати, що яка-небудь країна здатна од-
ночасно підтримувати лідерство у всіх галузях, врахо-
вуючи обмеженість ресурсів і технологічний взаємо-
зв'язок країн у сучасному світі?

ВИСНОВОК
Підсумовуючи розвиток історичних форм конку-

ренції, можна констатувати, що успішна соціально-
економічна й господарська діяльність базується на не-
обхідності врахування та дотримання значної кількості
певних умов і обмежень, що гомогенізує вплив техні-
ко-економічного паритету. А він виражається в тому,
що весь світовий ринок починає споживати приблизно
одні й ті ж економічні блага. Відмінностей між розви-
неними і країнами, що розвиваються в товарах і послу-
гах стає все менше й менше, тим самим конкуренція го-
могенізується по горизонталі. Одночасно відбуваєть-
ся гомогенізація конкуренції і по вертикалі. Всі кон-
курують з усіма — в число учасників глобальної вер-
тикальної конкуренції включаються окремі люди,
фірми, галузі, країни, блоки країн і навіть цілі конти-
ненти.

Якщо раніше економічне благополуччя країни базу-
валося на її природних ресурсах, потім — на трудових,
фінансових, підприємницьких та організаційних, то вже
в найближчому майбутньому роль цих факторів явно
знизиться. Успіх бізнесу тепер безпосередньо пов'яза-
ний з продуктивністю людського розуму. Згідно М. Пор-
тера, "тільки інвестиції в людський капітал дають все
зростаючу віддачу" [7]. У першій половині XX сторіччя
людина сприймалася виробником як фактор виробниц-
тва, а для продавця він був анонімним споживачем. В
останній час люди вимагають до себе все більшої уваги:
вони не просто бажають, щоб на них звертали увагу, —
вони вимагають, щоб з ними поводилися як з унікаль-
ними істотами.

Виробництво й торгівля починають розглядати інте-
реси споживачів в мікроскоп, а "доступ до таємних
скарбів людини" вони все частіше бачать стосовно по-
чуттів і фантазій, емоцій і уяви. Виникає нова форма
конкуренції, в якій виробник починає боротися за душу
покупця. Оскільки конкурентоспроможність у принципі
більше не може будуватися на топічних, інноваційно-
технологічних або організаційних перевагах, вона пе-
реміщується в галузь "тимчасових емоцій і уяви люди-
ни".

Таким чином, до середини XX століття сформу-
валося загальне уявлення про сутність конкуренції та
її основних рушійних силах, що виразилися у чотирь-
ох класичних моделях: досконалої конкуренції,
монополістичної та олігополістичної конкуренції і
чистої монополії. Конкуренція була предметом де-
тального вивчення економістів, філософів, соціологів
протягом значного періоду часу та залишається та-

ким і сьогодні. Простежуючи розвиток поглядів еко-
номістів на конкуренцію можна констатувати, що він
відбувався одночасно з розвитком продуктивних сил,
виробничих відносин і досягнень науково-технічного
прогресу. Основною лінією змін поглядів на конку-
ренцію, на нашу думку, є гуманізація споживчої свідо-
мості людини, його орієнтація на суспільний добро-
бут.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Криза 2008—2009 рр. показала, що можливості спо-

живчої моделі індустріальної економіки практично ви-
черпані. Ущербність цієї моделі проявилась в тому, що
її успіхи у великій мірі досягались за рахунок зростаю-
чого використання природних ресурсів та посиленого
забруднення навколишнього середовища. Наростаюча
загроза такої моделі економіки для майбутнього люд-
ства у вигляді змін клімату з катастрофічними наслідка-
ми ставить перед ним головний виклик — необхідність
заміни цієї моделі. Виходом з цієї ситуації є перехід до
моделі сталого низьковуглецевого розвитку економіки,
суть якого полягає насамперед у забезпеченні перева-
жаючої пріоритетності скорочення викидів вуглецю над
зростанням економіки.

Однак окремі країни чи їх групи не взмозі само-
стійно розв'язати цю проблему, оскільки забруднення
атмосфери не знає державних кордонів. Розв'язання цієї
проблеми можливе лише на основі його глобального
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підходу — забезпечення сталого низьковуглецевого
розвитку в інтересах не тільки окремої країни, а всього
людства. Така постановка проблеми витікає з рішень
міжнародних організацій з проблеми охорони навко-
лишнього середовища та національних стратегій еколо-
гізації економіки багатьох країн. Отже, на порядку ден-
ному постало питання формування та втілення в життя
транснаціональної парадигми сталого низьковуглецево-
го розвитку, обгрунтуванню якої присвячена дана стат-
тя, що й визначає її актуальність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перші ідеї щодо сталого розвитку та його екологіч-
ної складової знайшли свій виклад у наукових працях
ще в другій половині ХХ століття. Серед низки зарубі-
жних дослідників слід насамперед відмітити Г. Дейлі,
який дав перші системні викладки екологічної складо-
вої економіки [20].
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Серед вітчизняних вчених вагомий внесок у розроб-
ку теорії екологічної складової сталого розвитку вне-
сли: Туниця Ю. [1], Хвесик М. [2], Шевчук В. [16], Гринів
Л. [5], Трегобчук В. [3], Барановський В. [4], Голубець
М. [17], Пашенцев О. [18]. Значну увагу дослідженню
проблемних аспектів екологізації економіки приділя-
ють: Грицевич І. [14], Аверченков А., Галєнович А., Фе-
доров Ю. [6], Катцов Н., Кобишева Н., Мелешко В. [13],
Полонська Ю. [19] та інші. Однак питання формування
транснаціональної парадигми як базової установки ста-
лого низьковуглецевого розвитку в глобальному масш-
табі свого обгрунтування та висвітлення поки що не
знайшло.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формулювання транснаціональної

парадигми сталого низько вуглецевого розвитку, харак-
терними рисами якої є: глобальність (транснаціона-
льність), загальноцивілізаційна спрямованість, об'єк-
тивна еколого-економічна зумовленість та ефек-
тивність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ідеологія сталого розвитку бере свій початок у кінці
ХХ століття і вважається однією з найперспективніших
для ХХІ століття. На цю тему вже опубліковано багато
праць, хоча за визначенням самих авторів, формування
фундаментальної теорії та переходу від ідей до вчення
лише розпочалось.

Важливою складовою концепції сталого розвит-
ку є екологічна. На думку академіка Ю. Туниці, "се-
ред найважливіших аспектів стратегії сталого розвит-
ку є наповнення світової (в тому числі національної)
е,кономіки — екологічним змістом" [1, с. 5]. Академік
М. Хвесик теж вважає, що в стратегії сталого розвит-
ку необхідно забезпечити органічне поєднання ме-
ханізмів регулювання економічного та екологічного
розвитку [2, с. 4]. Вихідним постулатом необхідності
екологізації економіки більшість дослідників [1; 2; 3;
4; 5] вбачають те, що економічна та екологічна систе-
ми органічно взаємопов'язані та взаємозалежні і їх не-
обхідно розглядати як єдину еколого-економічну си-
стему.

З аналізу останніх досліджень і публікацій автором
зроблено важливий висновок, що сталий низьковугле-
цевий розвиток грунтується на двох важливих прин-
ципах.

Перший. Розмежування в теоретичному і практич-
ному аспектах економічного зростання та зростання ви-
кидів парникових газів, оскільки споживання енергії для
сталого низьковуглецевого розвитку — ці дві тенденції
— несумісні.

Другий. Досягнення ключових економічних цілей
сталого розвитку за умови і за рахунок скорочення спо-
живання природних ресурсів та викидів парникових
газів.

Обидва принципи можуть бути реалізовані шляхом
широкомасштабної модернізації та впровадження тех-
нологічних інновацій і в обох випадках їх індикатором
є зниження вуглецеємності економіки.

Отже, концепція сталого низьковуглецевого роз-
витку передбачає впровадження комплексу заходів, які,
з одного боку, повинні забезпечити скорочення викидів
парникових газів, а з другого — підвищення конкурен-
тоспроможності економіки за рахунок обмеження її за-
лежності від вуглецевої сировини.

Дослідження свідчать, що не існує універсального
шляху переходу до сталого низьковуглецевого розвит-
ку. Такий перехід має визначатись специфічними харак-
теристиками кожної країни. Однак спільним для різних
шляхів досягнення сталого низьковуглецевого розвит-
ку є забезпечення зростання економіки при скороченні
викидів парникових газів. На думку експертів, "універ-
сальним є намагання країн, з одного боку, домогтись
надійного зростання ВВП, а з другого, зниження його
вуглецемісткості, скорочення загальних обсягів ви-
кидів" [6; с. 10].

У процесі дослідження з'ясовано, що найбільш адек-
ватно суть сталого низьковуглецевого розвитку відоб-
ражає індикатор інтенсивності скорочення (по відно-
шенню до ВВП) викидів парникових газів. Зростання
обсягів цих викидів спричиняє загрозливі зміни клімату
і створює загальнопланетарні ризики для життя, здо-
ров'я і діяльності людей. Тому завдання досягнення ста-
лого низьковуглецевого розвитку доцільно розглядати
в широкому контексті як магістральний шлях забезпе-
чення по всій планеті життя, здоров'я і добробуту лю-

Рис. 1. Групування країн за середньорічним приростом вуглецевих викидів
та середньорічний приріст ВВП за 1970—2012 рр., %

Розроблено автором за даними [9].
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дей нинішніх і прийдешніх поколінь. У цьому суть, транс-
національної парадигми сталого низьковуглецевого
розвитку суспільства.

За Кіотським протоколом основну долю контрольо-
ваних викидів парникових газів займає вуглець (CO

2
) і

на нього припадає 84—90% шкідливих викидів. Тому в
більшості досліджень і джерел, які стосуються Кіотсь-
кого протоколу йдеться саме про вуглецеві викиди, як
найбільш масові і найбільш шкідливі, які визначені до
обмеження і скорочення. Саме до цього виду парнико-
вих газів прив'язані термін низьковуглецева: економі-
ка, енергетика, технологія тощо.

Аналіз динаміки глобальних викидів вуглецю дійсно
свідчить про те, що світова економіка дійшла критично-
го рубежу свого вуглецевого насичення. За 130 років
функціонування індустріальної моделі економіки, вики-
ди вуглецю зросли у 34 рази. Ці темпи значно виперед-
жали темпи росту населення, кількість якого за цей пе-
ріод зросла лише у 5 разів. В останні десятиліття темпи
зростання викидів вуглецю випереджали навіть темпи
зростання обсягів споживання енергоносіїв та еконо-
міки [7].

Таким чином період прискореного індустріального
розвитку економіки був водночас періодом прискоре-
ного забруднення навколишнього середовища. В цьому
полягає основний недолік старої індустріальної моделі
розвитку економіки. Підтвердженням цьому є те, що
найбільші викиди вуглецю спричиняють саме великі еко-
номіки розвинених країн і країн, що швидко розвива-
ються, за старою індустріальною моделлю. Уже трива-
лий час країни, що розвиваються, за темпами вуглеце-
вих викидів випереджають розвинуті країни. Повторю-
ючи індустріальну модель розвитку, вони повторюють і
шкідливу практику вуглецевих викидів. За останні
22 роки (1999—2012 рр.) обсяги викидів у Китаї зросли
у 4 рази, в Індії — у 3 рази. Тоді як США, ЄС і Японія за
цей період збільшили викиди лише на 10—15%. Доречі,
економіка Китаю на половину менша від економіки
США, але темпи її розвитку за останні 30 років втричі
вищі, здійснює вуглецевих викидів майже вдвічі більше,
ніж США [8].

Найбільш інтенсивно викиди вуглецю в світі зрос-
тали у 2000—2012 роках. У значній мірі це було зумов-
лено зростанням викидів у великих економіках країн,
що розвиваються — Китай, Індія, Бразилія, Мексика.
Темпи приросту викидів вуглецю в цих країнах за 1990—
2012 роки загалом і особливо за 2000—2012 роки істот-
но перевищували темпи приросту у ЄС та світі загалом.
У 2006—2012 роках приріст викидів вуглецю у світі, зно-
ву після 2000 року, став випереджати приріст ВВП. На-
самперед за рахунок Китаю, Індії, Бразилії, Мексики,
Ірану, ПАР. У цій групі країн приріст викидів вуглецю
протягом 10 останніх років випереджає приріст ВВП.

Водночас досвід країн ЄС-15 свідчить про реальні мож-
ливості скорочення викидів вуглецю навіть при зрос-
танні ВВП. Адже за 20 років (1990—2012 рр.) країни ЄС-
15 змогли скоротити питомі викиди вуглецю у співвідно-
шенні до ВВП майже на третину [8].

В процесі дослідження залежності приросту ВВП від
приросту викидів вуглецю по великій сукупності країн
світу (138) і за досить тривалий період (42 роки) виявле-
но досить тісний взаємозв'язок цих факторів: чим
більший приріст ВВП, тим більший приріст викидів вуг-
лецю. Однак уже є чимало країн, які тривалий час до-
биваються приросту ВВП при скороченні викидів вуг-
лецю (таких більше 40 країн). У 50 країнах приріст ВВП
випереджає приріст викидів вуглецю. Водночас є бага-
то країн (біля 50), де приріст викидів вуглецю тривалий
час випереджає приріст ВВП (рис. 1).

У зв'язку з цим постає питання виміру і оцінки ефек-
тивності економіки з точки зору викидів вуглецю. Дос-
лідження показують, що між країнами світу є велика
різниця в обсягах викидів вуглецю у співвідношенні до
ВВП. Так, різниця між групою країн з найнижчими ви-
кидами до ВВП (0,13 кг/дол.) та групою країн з найви-
щими викидами (1,5 кг/дол.) більш ніж десятикратна. У
значній мірі вона зумовлена значно вищою інтенсивні-
стю викидів вуглецю в розрахунку на спожиту енергію
та значно вищим рівнем споживання енергії у співвідно-
шенні до ВВП. Зокрема різниця у викидах до спожитої
енергії у зазначених групах країн становить 2,7 раза, а
споживання енергії до ВВП — 2,5 раза.

Більше того, проведені нами дослідження по 138
країнах світу шляхом побудови та розв'язання еконо-
метричних моделей підтвердили, що інтенсивність ви-
користання вуглецевих енергоносіїв та вуглецевих ви-
кидів не забезпечує країнам ні екологічної ні енергетич-
ної стійкості. Так, коефіцієнти кореляції зв'язку рівня
вуглецевих викидів у співвідношенні до ВВП з показ-
ником енергетичної безпеки — обернений і середній
(-0,486), а з показниками енергетичної доступності та
стійкості — обернені і високі (-0,623 і -0,743), а з показ-
ника екологічної стійкості — обернений і досить висо-
кий (-0,838) (табл. 1).

Така тісна залежність інтенсивності викидів вугле-
цю від інтенсивності споживання енергоносіїв свідчить,
що розв'язання проблеми потрібно шукати у надрах
економіки, взявши за критерій початку сталого низько-
вуглецевого розвитку гранично критичну межу викидів
вуглецю. Такою критичною межею, за підрахунками
дослідників ЮНЕП [11] є підвищення температури на 2
градуси та викиди в атмосферу в 2020 р. не вище 44 млрд
тонн вуглецевого еквіваленту. Щоб витримати ці показ-
ники, розвинені країни мають до 2020 р. скоротити об-
сяги викидів на 30%. Водночас в скорочення вуглецевих
викидів мають активно включитись країни БРІКС, які

Таблиця 1. Результати розв'язання економетричних моделей залежності енергетичних та екологічних показників
країн від інтенсивності вуглецевих викидів до ВВП (по 138 країнах)

Розроблено автором за даними [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Показники 
Модель 

(Рівняння) 
Коефіцієнт 
кореляції 

Характеристика виду і тісноти зв’язку 

1. Енергетичної 
безпеки 

y= 7,961x+58,979 
R²=0,2371 

-0,486 Зв’язок обернений, середній. Чим 
вищий рівень викидів до ВВП, тим 
нижча оцінка енергетичної безпеки  

2. Енергетичної 
до доступності 

y= 18,079x+53,685 
R²=0,3886 

-0,623 Зв’язок обернений, високий. Чим 
вищий рівень викидів до ВВП, тим 
нижча оцінка енергетичної  
доступності  

3. Енергетичної 
стійкості 

y= 37,041x+44,034 
R²=0,6298  

-0,743 Зв’язок обернений, високий. Чим 
вищий рівень викидів до ВВП, тим 
нижча оцінка енергетичної стійкості  

4. Екологічної 
стійкості 

y= 59,981x+33,625 
R²=0,703 

-0,838 Зв’язок обернений, досить високий. 
Чим вищий рівень викидів до ВВП тим 
істотно нижча оцінка екологічної 
стійкості 
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стали великими "забруднювачами" атмосфери і водно-
час мають більш зростаючу економіку, ніж розвинені
країни. Так, за останні 15 років Китай зробив викидів
майже вдвічі більше, ніж США. Однак кількість держав-
них заходів зі скорочення викидів в Китаї у 4 рази мен-
ше, ніж в США.

Виходячи з транснаціональної парадигми сталого
низько вуглецевого розвитку на основі показників динам-
іки ВВП та вуглецевих викидів нами розроблено класифі-
кацію характеристик моделі розвитку економіки з позиції
глобальної антивуглецевої політики (табл. 2) Виходячи з
характеру порівняння показників динаміки ВВП і вугле-
цевих викидів, тут можливі 4 ситуації: 1) зростання ВВП і
викидів; 2) скорочення ВВП і викидів; 3) зростання ВВП і
скорочення викидів; 4) скорочення ВВП і зростання ви-
кидів. У кожній з цих ситуацій можливі по три варіанти:
1) коли темпи ВВП відповідають темпам викидів; 2) коли
темпи ВВП вищі ніж темпи викидів; 3) коли темпи ВВП
відстають від темпів викидів. З урахуванням цього, до ка-
тегорії сталого низько вуглецевого розвитку можуть бути
віднесені лише ті країни, в яких ВВП зростає, а вуглецеві
викиди скорочуються та ще країни, в яких викиди скоро-
чуються швидше ніж ВВП. Країни, в яких викиди зроста-
ють, а ВВП скорочується, та в яких викиди зростають
швидше ніж ВВП це країни з деградуючою високовугле-
цевою економікою. Країни з адекватними темпами скоро-
чення чи зростання ВВП і викидів — по суті мають вугле-
цеву стагнуючу економіку.

На основі сформульованих нами критеріїв та відпо-
відних статистичних даних зроблено відбір і групуван-
ня країн світу за зазначеними характеристиками еко-
номік. Зокрема з'ясовано що із 134 країн, до категорії
зі сталим низьковуглецевим розвитком можна віднести
лише перші 3 групи (разом 35 країн), які мають вищі тем-
пи скорочення, або нижчі темпи зростання викидів ніж
відповідно темпи спаду чи зростання ВВП. До другої
категорії країн — зі стагнуючою вуглецевою економі-
кою (таких найбільше — 81 країна) належать дві групи,
в яких темпи скорочення або зростання викидів нижчі
ніж відповідно темпи спаду або зростання ВВП. Решта
18 країн (3 групи) належать до категорії країн з дегра-
даційною (руйнівною) економікою, в яких динаміка ви-
кидів гірша ніж ВВП (рис. 2).

Подальший аналіз показав, що перша категорія
країн (їх 35) економіки який уже має ознаки сталого
низькоуглецевого розвитку, дає поки що 43,2% світо-
вого ВВП і на них припадає 35,5% світових викидів вуг-

лецю. Друга категорія країн (їх 81) зі стагнуючою вуг-
лецевою економікою дає 52,5% світового ВВП і 56,9%
світових викидів вуглецю. Третя категорія країн з де-
граційною (руйнівною) економікою дає всього 3,1% ВВП
і 30% світових викидів вуглецю (рис. 2).

Однак пооб'єктні підрахунки масштабів "зеленої"
економіки у світі значно скромніші. Зокрема вартість
робіт і послуг "зеленої" економіки за цими підрахунка-
ми оцінюється на рівні 2 трлн дол. або 2,7% світового
ВВП, а зайнятість населення у цій сфері близько 5 млн
чол., або 0,5% працездатного населення світу [13; с. 57].

Найбільш конструктивно низьковуглецева економ-
іка на сьогодні розвивається в ЄС. Одразу після вступу
в силу Кіотського протоколу ЄС став проводити актив-
ну політику щодо зниження викидів вуглецю. Останнім
часом ЄС перейшов до формування та здійснення енер-
гетичної і кліматичної політики як єдиного комплексу.
В кінці 2008 р. Європейський парламент прийняв серед-
ньострокову робочу програму до 2020 р. названу "кліма-
тично-енергетичним пакетом 20/20/20 ". Цей пакет пе-
редбачає: 1) скорочення викидів парникових газів по-
рівняно з 1990 р. на 20%; 2) підвищення енергетичної
ефективності в порівнянні з 2005 р. на 20%; 3) доведен-
ня частки відновлювальної енергетики в енергетичному
балансі ЄС до 20% [15].

У 2011 р. Європейська комісія оприлюднила офіцій-
ну "дорожню карту" ЄС на шляху до конкурентної низь-
ковуглецевої економіки. У ній позначені етапи цього шля-
ху, оцінені потреби в інвестиціях і можливості окремих
секторів. У прогноз внесена поправка щодо зниження ви-
кидів вуглецю на 2020 р. до 25% з урахуванням наслідків
економічної кризи [14]. Найбільш успішно по шляху ста-
лого низьковуглецевого розвитку йде Німеччина, де в
низьковуглецевій економіці вже зайнято близько 2
мільйонів чоловік, або 4,5% економічно активного насе-
лення. Німеччина посідає перше місце в світі за обсягами
торгівлі екологічно безпечною продукцією — близько
16% обсягів реалізації. В Італії майже чверть компаній
мають сектори низьковуглецевої економіки і третина з
них працює на експорт, що у 2 рази більше загальної ча-
стки компаній-експортерів. Це свідчить, що продукція
компаній з низьковуглецевим потенціалом на світовому
ринку є більш конкурентоспроможною [15].
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Таблиця 2. Матриця класифікаційних характеристик моделей розвитку економіки країн з позицій
глобальної антивуглецевої політики

Примітка:
(+; -;) — зростання або скорочення темпів;
(+ +; — -;) — перевищення темпів зростання або скорочення по ВВП над викидами або навпаки.
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мосферу парникових газів, вимагає невідкладного за-
міщення. На зміну їй має прийти модель, в основі якої
протилежні принципи: зростання ВВП за умов скоро-
чення споживання ресурсів і шкідливих викидів. Суть
цієї моделі — сталий низьковуглецевий розвиток.

2. Проблема сталого низьковуглецевого розвитку,
головним завданням якої є захист атмосфери, не може
бути розв'язана в окремо взятій країні. Адже атмосфе-
ра одна і спільна для всіх країн і народів світу. Тому всі
країни мають включитись в реалізацію стратегії стало-
го низьковуглецевого розвитку. Сталий низьковуглеце-
вий розвиток — це не розвиток окремих країн, а синер-
гетичний розвиток (синергія розвитку) всіх країн світу.
Сталий низьковуглецевий розвиток — це не простий
розвиток економіки — це розвиток на пріоритетних за-
садах безпечності екології і стабільності клімату, на
основі випереджаючого скорочення шкідливих викидів
в атмосферу. В цьому суть транснаціональної парадиг-
ми сталого низьковуглецевого розвитку, яка має бути
покладена в основу концепції і стратегії майбутньої еко-
номіки.

3. Сталий низьковуглецевий розвиток має здійсню-
ватись контрольовано під егідою міжнародних і загаль-
носвітових організацій. Суть і відмінність пропонованої
транснаціональної парадигми — саме в обов'язковій
присутності таких характерних рис, як глобальність,
обов'язковість та ефективність (радикальність). Гло-
бальність означає насамперед всеохоплювальність всіх
країн зобов'язаннями і заходами щодо скорочення шкід-
ливих викидів в атмосферу. Обов'язковість означає не-
відворотність від зобов'язань зі скорочення викидів та
відповідальність (насамперед економічна) за невиконан-
ня зобов'язань. Ефективність (радикальність) — це обо-
в'язковість скорочення викидів та його пріоритетність

(випередження) над приростом економіки з використан-
ням відповідних механізмів відповідальності та зацікав-
леності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ)

для потреб розвитку національної економіки є важли-
вим індикатором привабливості держави та забезпечен-
ня її конкурентоспроможності на міжнародному рин-
ку капіталу. Від притоку капіталу залежить не лише со-
ціально-економічне становище держави, але й розвиток
інфраструктурного забезпечення регіонів та модерні-
зація економічної системи зокрема. В умовах кризових
явищ актуальним залишається дослідження питання
регулювання інвестиційної діяльності у контексті подо-
лання післякризових явищ та диспропорцій в економіці
України, ефективність якого значною мірою визначає
успішність просування економіки країни на шляху до
інноваційного розвитку й інтеграції у світове співтова-
риство.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Зважаючи на значний вплив іноземного інвестуван-

ня на розвиток країни в цілому, її регіонів і конкретних
галузей зокрема, це питання стало основою праць бага-
тьох вітчизняних науковців. Зокрема Н. Навроцька [1,
с. 20] наголошує, що надходження прямих іноземних
інвестицій будуть лише тоді ефективними, коли вклада-
тимуться у високоефективні проекти та сфери, що за-
безпечують високу конкурентоспроможність виробниц-
тва.

Згідно з дослідженнями Л. Анісімової, С. Качули та
О. Каліберди [2, с. 34] основними причинами погіршен-
ня інвестиційного клімату в Україні є митні процедури
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та технічні бар'єри, які перешкоджають активізації іно-
земного інвестування в області України.

У свою чергу, І. Вахович, О. Савлук [3, с. 56] у своїх
дослідженнях зробили акцент на аналізі факторів, які
впливають на інвестиційну привабливість регіону, серед
яких виділяють: економічні фактори; соціальні факто-
ри; фактори зовнішньоекономічної відкритості; іннова-
ційно-інвестиційну активність; екологічні фактори; гео-
політичні фактори; рівень розвитку інфраструктури;
політичні фактори; природно-ресурсний потенціал.

І. Андрушків [3] наголошує, що державна інвести-
ційна політика є дуже важливою в регіональному ас-
пекті, оскільки для ефективного впливу місцевих
органів влади на вирішення інвестиційних проблем по-
трібне їх повноцінне функціонування і передусім дос-
татнє економічне та фінансове забезпечення. Тому, на
думку автора, важливо розробляти стратегічний план
розвитку регіонів, який би враховував інтереси всіх
активних учасників життєдіяльності регіону й перспек-
тиви їх розвитку, регіональну інвестиційну програму,
яка б грунтувалася на інтересах не тільки органів уп-
равління, але і приватного сектора економіки з метою
створення сприятливих умов для розширення їх інвес-
тиційної діяльності.

Інші автори такі, як В. Худавердієва [5], M. Бутко,
С. Зеленський, О. Акименко [6], Т. Уманець [7], І. Ту-
болець [8], О. Николайчук [9] у своїх працях сконцент-
рували увагу на інвестиційній привабливості регіонів Ук-
раїни та факторам, що визначають залучення інозем-
них інвестицій в економіку України.
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НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сучасному етапі багатьма
науковцями обговорюється питання
інвестиційної привабливості окре-
мих регіонів України та шляхи залу-
чення іноземних інвестицій в еконо-
міку України, проте попри беззапе-
речні досягнення вітчизняних нау-
ковців невирішеним залишається пи-
тання впливу ПІІ на економічний
розвиток окремих областей України
(Львівської, Київської та Запорізь-
кої).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є проведен-

ня емпіричної оцінки впливу ПІІ на
валовий регіональний продукт окре-
мих областей України (Львівської,
Київської та Запорізької) та подання рекомендацій
щодо ефективного використання зовнішніх інвестицій
областями України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вважається, що для стабільного економічного зро-

стання країни річний приріст інвестицій повинен ста-
новити 19—25 % від ВВП, а в період реформування еко-
номіки — 25—30 % [10, с. 16]. Інвестиційна забезпе-
ченість України протягом останніх років далеко не
відповідає загальноприйнятим нормам, лише за 2009 р.
спостерігаються деякі зрушення у цьому напрямку
(рис. 1).

За роки незалежності України в її економіку залу-
чено понад 54,5 млрд дол. США прямих іноземних інве-
стицій, хоча за підрахунками Міністерства економіки
України загальна потреба в інвестиціях для структур-
ної перебудови економіки становить від 140 до 200 млрд
дол. США [12, с. 65].

У 2012 р. основними країнами-інвесторами були
Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Ав-
стрія, Велика Британія, Віргінські Острови (Брит.),
Франція, Швеція та Швейцарія (понад 82 % загального
обсягу прямих інвестицій в економіці України). Станом
на 31 грудня 2012 р. значні обсяги іноземних інвестицій
зосереджено на підприємствах промисловості — 31,5 %
загального обсягу прямих інвестицій в Україні, у т.ч. пе-
реробної — 25,9 % [13, с. 4].

Лідером за обсягами залучених інвестицій у 2012 р.
була Дніпропетровська обл. (залучено 8,4 млрд дол.
США) (рис. 2).

З метою визначення впливу ПІІ на економічний роз-
виток регіонів України (Київської, Львівської та Запо-
різької областей) проведено емпіричне дослідження,
річні дані для якого підібрано із Державного комітету
статистики України (попередньо прологарифмовані) у
період з 1996 по 2012 рр.

Результати тесту Гренджера свідчать про вплив
інвестицій на валовий регіональний продукт Київської
обл. з лагом в 2 та 3 роки з ймовірністю впливу 90 %
(табл. 1).

Крім того, зростання інвестицій здійснює суттєвий
вплив на збільшення експорту товарів та послуг з лага-
ми у 2 та 3 роки. З метою виявлення детальнішого впли-
ву ПІІ на зазначені показники, проведено емпіричне
дослідження (усі показники прологарифмовано). Оці-
нки 2SLS виявилися такими (рівн. 1):
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де vrp_k — ВРП Київської обл., млн дол. США; inv_k
— ПІІ у область, млн дол. США; expg_k — експорт то-
варів з області, млн дол. США; exps_k -експорт послуг
з області, млн дол. США; (тут і далі * означає, що гіпо-
тезу можна відкинути на рівні статистичної значущості
1 % (**-5 %, ***-10 %).

Таким чином, зростання інвестицій на 1 % суп-
роводжується збільшенням ВРП Київської обл. на
0,15 % з лагом в 3 роки та ймовірністю впливу 90 %.
Також значне підвищення ВРП області спричиня-
ють збільшення обсягів експорту як товарів так і
послуг.

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 1. Інвестиційне забезпечення України (відношення обсягу ПІІ до ВВП),
у період 2002—2012 рр., у %

Джерело: [11].
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Рис. 2. Надходження ПІІ в області України станом на 31.12.2012 р., млн дол. США

Джерело: [13].
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З метою дослідження впливу ПІІ на ос-
новні показники Київської обл. у динаміці
здійснено фільтр Кальмана1 (рис. 3) (у пері-
од з 1998 по 2012 рр.). Результати фільтру
Кальмана підтверджують позитивний вплив
ПІІ як на зростання ВРП так і на збільшен-
ня обсягів експорту послуг Київської обл.,
що дає змогу стверджувати про доцільність
запровадження стимулювальних заходів
для іноземних інвесторів, з метою залучен-
ня додаткового капіталу.

У Київській обл. успішно реалізовані на-
ступні інвестиційні проекти: ЗАТ "Росава" (Ук-
раїна, 5 млн дол. США); ТОВ "Комплекс "Аг-
ромарс" (Данія, 173,5 млн дол. США); ТОВ
"Нива Переяславщини" (Великобританія, 16
млн дол. США); ДСП "ЧАЕС" (Україна, 8 млн
дол. США); ТОВ "Компанія "Вітава" (Росія, Ук-
раїна); "Маревен Фуд Україна" (В'єтнам, 30 млн
дол. США); ТОВ СП "Нібулон" (Україна) [14].

Тест Гренджера для Львівської обл. (табл. 2) свідчить
про вплив інвестицій як на зростання ВРП (з лагами в 1 та
2 роки та ймовірністю впливу 90 та 95 % відповідно) так і
на експорт товарів та послуг області.

Емпірична оцінка (рівн. 2), здійснена за допомогою
2SLS2 показала, що кожен додатковий долар, залучений
у економіку області сприяє зростанню ВРП Львівської
обл. на 0,2 долари, крім того, є стимулюючим фактором
для збільшення експорту товарів.
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де vrp_l — ВРП Львівської обл., млн дол. США; inv_l
— ПІІ у область, млн дол. США; expg_l — експорт то-
варів з області, млн дол. США; exps_l — експорт послуг
з області, млн дол. США.

Для перевірки стійкості отриманих результатів ви-
користано оцінки гнучких коефіцієнтів за допомогою
фільтру Кальмана, який підтверджує позитивний вплив
ПІІ на ВРП та експорт товарів Львівської обл. протя-
гом періоду з 1998 по 2012 рр. і, як помітно з рисунка 4,
вплив з кожним роком посилюється, що свідчить про не-
обхідність залучення додаткових ресурсів як дієвого
чинника зростання економіки.

У структурі іноземних капіталовкладень, здійснених
в регіони України, Львівська обл. впродовж багатьох
років входить до чільної десятки, а у 2012 р. посіла 5
місце серед регіонів України (3,0 % ПІІ від загального
обсягу інвестицій, залучених в Україну).

Іноземних інвесторів у Львівській обл. приваблюють
такі швидкоокупні види економічної діяльності, як
фінансова діяльність, операції з нерухомим майном,

Таблиця 1. Тест Гренджера впливу ПІІ на макроекономічні показники Київської обл.

Гіпотеза лаги 

 1 2 3 

інвестиціїt не впливають на ВРПt 

 

ВРПt не впливає на інвестиціїt 

1.64881 
(0.2234) 
 
65.1141 
(3.E-06*) 

5.97871 
(0.0223***) 
 
5.87969 
(0.0233***) 

2.72740 
(0.1366***) 
 
2.98464 
(0.1180***) 

експорт послугt не впливає на інвестиціїt 
 
інвестиціїt не впливають на експорт послугt 

23.3021 
(0.0004*) 
 
0.13475 
(0.7200) 

0.85606 
(0.4567) 
 
5.58319 
(0.0265***) 

1.12092 
(0.4121) 
 
5.16510 
(0.0423***) 

експорт товарівt не впливає на інвестиціїt 
 

інвестиціїt не впливають на експорт 
товарівt 

79.9566 
(1.E-06*) 
 
1.94597 
(0.1883) 

4.89357 
(0.0365**) 
 
4.34001 
(0.0479**) 

2.66574 
(0.1417***) 
 
23.9399 
(0.0010*) 

Складено автором.
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Рис. 3. Фільтр Кальмана: вплив ПІІ на економічні показники Київської обл.,
1998—2012 рр.

Інтерпретовано автором.

——————————————————
1 оцінка гнучких коефіцієнтів, що дозволяє відстежити можливу зміну функціональної залежності показників у часі.
2 2SLS — метод двокрокових найменших квадратів (англ. two-stage least squares).

Гіпотеза лаги 

 1 2 3 

інвестиціїt не впливають на ВРПt 

 

 

ВРПt не впливає на інвестиціїt 

4.92007 
(0.0466***) 
 
0.62677 
(0.4439) 

6.77118 
(0.0161**) 
 
0.46490 
(0.6425) 

0.87703 
(0.5037) 
 
0.31057 
(0.8175) 

експорт послугt не впливає на інвестиціїt 
 
 
інвестиціїt не впливають на експорт 
послугt 

0.07632 
(0.7870) 
 
8.69274 
(0.0122**) 

0.46843 
(0.6404) 
 
11.0876 
(0.0037*) 

0.35844 
(0.7855) 
 
8.71127 
(0.0132**) 

експорт товарівt не впливає на інвестиціїt 
 

 

інвестиціїt не впливають на експорт 
товарівt 

2.03754 
(0.1790) 
 
4.44925 
(0.0566***) 

2.60154 
(0.1283***) 
 
10.1762 
(0.0049**) 

1.00608 
(0.4525) 
 
3.85568 
(0.0751***) 

Таблиця 2. Тест Гренджера впливу ПІІ на макроекономічні показники
Львівської обл.

Складено автором.
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оренда, інжиніринг і надання послуг підпри-
ємцям та торгівля. Також іноземні інвестори ак-
тивно вкладають кошти у промисловість, а саме
в наступні галузі: машинобудування; харчова
промисловість та переробка сільськогосподарсь-
ких продуктів; виробництво деревини та виробів
з неї; легка промисловість.

Привабливість Львівщини для інвесторів
зумовлюється наступними факторами: ква-
ліфікована робоча сила; низькозатратна ви-
робнича база, багатий ресурсний потенціал;
розвинутий ринок фінансових послуг; динам-
ічний розвиток телекомунікаційної, інженер-
ної інфраструктури; наявність на території
області міжнародних транспортних кори-
дорів; розвинута мережа науково-дослідних
та вищих навчальних закладів; впровадження
на території регіону ряду міжнародних про-
грам розвитку.

На даний час Львівська обласна державна ад-
міністрація спільно з Львівським регіональним
центром з інвестицій та розвитку запроваджує
пілотний проект електронної реєстрації іноземних інве-
стицій, який буде реалізовано на платформі інвестицій-
ного порталу Львівської обл. [14].

Результати тесту Гренджера для Запорізької обл.
дають підстави стверджувати, що ПІІ впливають як на
ВРП, так і на експорт товарів та послуг здебільшого у
короткостроковому періоді з лагом в 1—2 роки (табл.
3).

Як свідчить регресійний аналіз (рівн. 3), суттєве зро-
стання ВРП Запорізької обл. спричиняє зростання екс-
порту як товарів так і послуг. Проте не вдалося дослі-
дити вплив інвестицій, оскільки коефіцієнт ймовірності
(probability) є незначущим.
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де vrp_z — ВРП Запорізької обл., млн дол. США;
inv_z — ПІІ у область, млн дол. США; expg_z — екс-
порт товарів з області, млн дол. США; exps_z ? експорт
послуг з області, млн дол. США.

Фільтр Кальмана також підтверджує позитивний
вплив інвестицій на економічне зростання Запорізької
обл. (як на зростання ВРП, так і на експорт послуг) про-
тягом 1998—2012 рр., як помітно з рисунка 5, у пост-
кризовий період вплив інвестицій посилюється.

У Запорізькій області найбільш ефективними інвес-
тиційними проектами є:

1) ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Славутич",
в який шведська компанія "Baltic Beverages Holding AB"
вклала понад 170 млн дол. США;

2) ірландська компанія "Юроп Рефрешментс" інве-
стувала з 2009 р. близько 15,5 млн дол. США у вироб-
ництво мінеральних вод та інших безалкогольних на-
поїв;

3) інвестиції корейської компанії "DAEWOO
Motors" у ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"
склали понад 150,0 млн дол. США;

4) на ЗАТ "Запоріжкран" фінська компанія "Ко-
некрейнс" з 2005 р. розпочала інвестування з метою
створення найбільшого в Європі підприємства по
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Рис. 4. Фільтр Кальмана: вплив ПІІ на економічні показники Львівської обл.,
1998—2012 рр.

Інтерпретовано автором.

Гіпотеза лаги 

 1 2 3 

інвестиціїt не впливають на ВРПt 

 

 

ВРПt не впливає на інвестиціїt 

4.15501 
(0.0642***) 
 
0.23342 
(0.6377) 

5.34652 
(0.0295**) 
 
2.16271 
(0.1710) 

 1.12031 
(0.4123) 
 
 10.1810 
(0.0091**) 

експорт послугt не впливає на 
інвестиціїt 
 
 
інвестиціїt не впливають на експорт 
послугt 

0.00099 
(0.9755) 
 
4.76770 
(0.0496**) 

4.91221 
(0.0361) 
 
1.07674 
(0.3808) 

18.0098 
(0.0021**) 
 
1.23578 
(0.3761) 

експорт товарівt не впливає на 
інвестиціїt 
 

 
інвестиціїt не впливають на експорт 
товарівt 

0.26740 
(0.6145) 
 
2.39264 
(0.1479***) 

2.10442 
(0.1779) 
 
1.47663 
(0.2789) 

8.60393 
(0.0136**) 
 
 0.66670 
(0.6025) 

Таблиця 3. Тест Гренджера впливу ПІІ на макроекономічні
показники Запорізької обл.

Складено автором.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

вплив ПІІ на ВРП 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

вплив ПІІ на експорт послуг

Рис. 5. Фільтр Кальмана: вплив ПІІ на економічні показники Запорізької обл.,
1998—2012 рр.

Інтерпретовано автором.
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виробництву та сервісу вантажопідйомного облад-
нання;

5) підприємство "Ремондіс Запоріжжя" за рахунок
німецьких інвестицій в сумі 3,5 млн євро введено в експ-
луатацію сміттєсортувальний комплекс потужністю 110
тис. тонн на рік [15].

ВИСНОВКИ
Згідно з результатами проведеного дослідження

можна стверджувати, що найбільш відчутно ПІІ
здійснюють вплив на зростання ВРП Львівської обл. (ко-
ефіцієнт — 0.22), (Київська обл. — 0.15), (Запорізька —
не виявлено впливу). Згідно з результатами фільтру
Кальмана, значний вплив ПІІ на зростання ВРП облас-
тей України (Київської, Львівської, Запорізької) спос-
терігається у кризовий та посткризовий періоди.

Серед основних рекомендацій для залучення інвес-
тицій у регіони варто запропонувати наступні:

— проведення щорічних інвестиційних ярмарок з
метою ознайомлення потенційних інвесторів про наявні
інвестиційні проекти у областях;

— поліпшення бізнес-середовища для ПІІ;
— боротьба з корупцією;
— забезпечення прозорості та публічності у прий-

нятті рішень, які стосуються інвестиційної діяльності;
— забезпечення державного гарантування капіта-

ловкладень та ін.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Регіони України потребують надходження інвес-

тицій задля модернізації економіки та забезпечення
економічного зростання. Проте області по-різному ви-
користовують ресурси та мають різну інвестиційну при-
вабливість. Тому перспективою подальших розвідок
стане виявлення області, яка найефективніше викорис-
товує інвестиції для розвитку виробничого потенціалу.
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ВСТУП
Фінансовий ринок України характеризується наявні-

стю строкових та функціональних диспропорцій, пов'яза-
них з переважанням короткострокового попиту спекуля-
тивного типу, тому актуалізується необхідність реалізації
заходів, спрямованих на зміну характеру попиту на фінан-
сові активи в напрямку його відповідності інвестиційним
потребам реального сектору економіки. Купівля фінансо-
вих інструментів відбувається не лише під впливом ціно-
вих та інфраструктурних факторів, а й довіри до фінансо-
вих посередників, рівень якої забезпечується наявністю
гарантій повернення вкладених коштів. На сьогоднішній
день в Україні функціонує Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб, діяльність якого реалізується у депозитно-
му сегменті фінансового ринку і пов'язана з виплатою
відшкодувань клієнтам за недоступними банківськими
вкладами. Проте компетенція зазначеної організації по-
ширюється виключно на клієнтів неплатоспроможних
банків, тобто виплата клієнтам вкладених коштів відбу-
вається лише у випадку ліквідації банківської установи, до
того ж, існують обмеження щодо компенсації депозитів.
Таким чином, діяльність Фонду не має спрямування на
підвищення обсягів довгострокового попиту на відповідні
фінансові інструменти.

Окрім зазначеної установи, на різних сегментах
фінансового ринку України функціонують саморегулівні
організації, призначенням яких є впровадження стан-
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дартів професійної діяльності та захист прав споживачів
фінансових послуг. Але діяльність зазначених органі-
зацій носить превентивний характер і не передбачає
участі у забезпечені виконання зобов'язань фінансової
установою перед клієнтом в контексті укладених дого-
ворів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є обгрунтування необхідності зас-

нування Служби інвестиційного омбудсмена на фінансово-
му ринку України з метою захисту прав інвесторів на всіх
його сегментах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Передумови функціонування служб позасудового вир-

ішення громадянських спорів було закладено в результаті
заснування Парламентського омбудсмена у Швеції (1809 р.)
[1], тоді як у сфері фінансових послуг першою подібною
організацією являється Страховий омбудсмен, створений у
Великій Британії у 1981 р. [2]. У 2001 році Європейською
комісією було створено Мережу розв'язання фінансових
спорів (Financial Dispute Resolution Network), яка включає
56 організацій з 24 країн Європейської економічної зони,
що функціонують на основі дотримання принципів, визна-
чених Рекомендаціями Комісії: незалежності, прозорості,
протистояння, ефективності, законності, свободи і пред-
ставництва [3]. У Росії створення Фінансового омбудсмена
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Джерело: побудовано на основі [2, 4, 5].

Примітки: 1 — рішення можуть бути оскаржені у Вищому суді Ірландії; 2 — якщо скарга стосується грошової суми, ліміт компе-
тенції Арбітра становить 10 тис. євро; 3 — якщо скаргу задоволено (навіть частково) фінансова установа має компенсувати клієнту
сплачений внесок; 4 — у випадках здійснення запитів для отримання додаткової інформації від сторін, процедура може призупиня-
тися на термін до 60 днів; 5 — у випадку невиконання фінансовою установою рекомендацій даний факт публікується на сайті Ар-
бітра, окрім того, сам посередник має опублікувати інформацію про невиконання ним рішення у двох щоденних національних
газетах, 6 — ліміт компетенції Омбудсмена складає 10 тис. євро, термін позивної давності — 2 роки; 7 — термін позивної давності —
6 років з моменту події (3 роки з моменту виявлення причини скарги) або 6 місяців з моменту отримання останньої відповіді від
фінансової установи; ліміт компетенції Служби складає 100 тис. фунтів стерлінгів; 8 — мінімальна сума скарги 120 євро; 9 — при
наданні арбітражних послуг додатково оплачуються судові витрати у випадку ухваленого рішення суду не на користь клієнта; 10 —
3 місяці — арбітраж;1 місяць — посередництво; 11 — якщо у попередньо заповненій декларації фінансова установа зобов'язується
виконати рішення, воно носить обов'язковий, а не рекомендаційний характер; 12 — у випадку розгляду скарг, що стосуються ос-
новного банківського рахунку, рішення Омбудсмена є обов'язковим для фінансової установи 13 — роль фінансового омбудсмена
виконує фізична особа, яка призначається Асоціацією російських банків терміном на 5 років; 14 — ліміт компетенції служби стано-
вить 300 тис. російських рублів; 15 — рішення є обов'язковими виключно для фінансових установ, які офіційно приєдналися до
інституту, для інших установ можуть надаватися рекомендації та пропозиції щодо врегулювання суперечок.

Таблиця 1. Основні положення діяльності органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг
у зарубіжних країнах

Країна Назва 
Підстави для 
звернення 

Плата 
клієнтів 

Термін 
розгляду 
скарг 

Характер рішень 
Фінансові установи, що входять 

до компетенції служби 

Чехія 
Чеський фінансовий 
арбітр 

Визначені законом Відсутня 63 дні 
Обов’язкові для обох 
сторін 

Банки, кредитні спілки, іпотечні, 
інвестиційні посередники, 
постачальники платіжних 
послуг 

Данія 

Датська Рада скарг з 
цінних паперів та 
брокерської діяльності 

Приватна 
ініціатива 

66 євро 9-10 місяців 
Обов’язкові для 
фінансової установи 

Інвестиційні посередники 

Датська Рада скарг з 
діяльності інвестиційних 
фондів 

Приватна 
ініціатива 

20 євро 9-10 місяців 
Обов’язкові для 
фінансової установи 

Інвестиційні фонди 

Німеччина 

Омбудсмен з державних 
банків 

Визначені законом 
у окремих 
випадках, приватна 
ініціатива 

Відсутня 2-3 місяці Рекомендації Банки 

Омбудсмен з 
інвестиційних фондів 

Визначені зако-
ном, приватна 
ініціатива 

Відсутня 2-3 місяці Рекомендації Інвестиційні фонди 

Арбітражна рада 
Бундесбанку Німеччини 

Визначені законом, 
публічна ініціатива 

Відсутня 3 місяці Рекомендації 

Банки, кредитні спілки іпотечні 
та інвестиційні посередники, 
посередники ринку цінних 
паперів 

Ірландія  
Бюро Омбудсмена з 
фінансових послуг 

Визначені законом Відсутня Не визначено 
Обов’язкові для обох 
сторін1 

Усі суб’єкти фінансового ринку 

Греція 
Омбудсмен з банківсько-
інвестиційних послуг 
Греції 

Приватна 
ініціатива 

Відсутня 2 місяці Рекомендації 

Банки, постачальники 
інвестиційних та пенсійних 
послуг, посередники ринку 
цінних паперів 

Іспанія 
Управління з надання 
допомоги інвесторам 

Визначені зако-
ном, публічна 
ініціатива 

Відсутня 4 місяці Рекомендації 
Банки, інвестиційні 
посередники, посередники 
ринку цінних паперів 

Франція 

Посередник з управління 
фінансовими ринками 

Визначені зако-
ном, публічна 
ініціатива 

Відсутня Не визначено Рекомендації 
Інвестиційні посередники, 
пенсійні фонди, посередники 
ринку цінних паперів 

Посередник Фран-цузької 
Асоціації фінансових 
компаній 

Добровільна 
приватна 
ініціатива 

Відсутня 2 місяці Рекомендації Банки, кредитні спілки 

Італія 
Фінансово-кредитний 
арбітр 

Визначені зако-
ном, публічна 
ініціатива2 

20 євро3 105 днів4 Рекомендації5 
Банки, кредитні спілки, іпотечні 
посередники, платіжні установи 

 Банківський омбудсмен 
Добровільна 
приватна 
ініціатива6 

Відсутня 3-4 місяці 
Обов’язкові для 
фінансових установ 

Банки, інвестиційні 
посередники 

Велика 
Британія  

Служба фінансового 
омбудсмена 

Визначені законом, 
публічна 
ініціатива7 

Відсутня 6 місяців 
Обов’язкові для 
фінансових установ 

Усі суб’єкти фінансового ринку 

Швеція 
Національна рада з скарг 
споживачів 

Публічна 
ініціатива 

Відсутня 6 місяців Рекомендації Усі суб’єкти фінансового ринку 

Польща 
Арбітражний суд при 
Польській Фінансовій 
інспекції 

Визначені зако-
ном, публічна 
ініціатива8 

60 євро9 1-3 місяці10  
Обов’язкові для обох 
сторін 

Усі суб’єкти фінансового ринку 

Угорщина 
Фінансова арбітражна 
рада 

Визначені законом, 
публічна ініціатива 

Відсутня 90 днів Рекомендації11 Компанії, що надають кредити 
та пенсійні послуги  

Бельгія Омбудсфін 
Приватна 
ініціатива 

Відсутня 3 місяці Рекомендації12 

Банки, кредитні спілки 
інвестиційні посередники, 
посередники ринку цінних 
паперів 

Росія Фінансовий омбудсмен13 Приватна 
ініціатива14 

Відсутня Не визначено 
Обов’язкові для 
фінансових установ15 

Фінансові організації 
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було ініційовано Асоціацією російських банків у 2010 р. з
метою вирішення громадсько-правових спорів, пов'язаних
з договорами, укладеними клієнтом-фізичною особою з
фінансовими організаціями [4].

Організації з вирішення спорів у сфері фінансових по-
слуг у країнах Європи можуть створюватись як універсальні
установи, що діють на фінансовому ринку в цілому чи фун-
кціонувати паралельно на окремих його сегментах. Зокре-
ма компетенція Служби фінансового омбудсмена Великої
Британії поширюється на взаємовідносини споживачів
фінансових послуг з банками, в тому числі іпотечними, інши-
ми іпотечними посередниками, інвестиційними посередни-
ками, пенсійними фондами, страховими компаніями, кре-
дитними спілками, посередниками сегменту цінних паперів.
Як приклад універсальної організації можна також зазна-
чити Національну раду зі скарг споживачів у Швеції, Комі-
тет з розгляду скарг по операціях з фінансовими фірмами в
Ісландії, Спільну раду з примирення у Австрійській
банківській сфері, службу Чеського фінансового арбітра
тощо.

На відміну від зазначених країн, у Бельгії поруч з орган-
ізацією Омбудсфін, до компетенції якої належить вирішен-
ня спорів, пов'язаних з наданням більшості фінансових по-
слуг, функціонує також Страховий омбудсмен, призначе-
ний для захисту прав споживачів у сфері страхового та пен-
сійного забезпечення. У Данії діяльність подібних органі-
зацій є більш диференційованою і передбачає наявність п'я-
ти органів — Датської ради скарг з цінних паперів та бро-
керської діяльності компаній, Ради скарг зі страхування,
Датської ради скарг на діяльність інвестиційних фондів,
Датської ради скарг з банківських послуг, а також Датсь-
кої ради скарг з іпотечних кредитів, компетенція яких пе-
ретинається в окремих випадках. У зазначених та більшості
інших країн диференціація подібних установ здійснюється
за типом фінансових послуг, що надаються, однак, варто
звернути також увагу на досвід Німеччини, де, окрім роз-
межування компетенції організацій, які забезпечують пра-
ва клієнтів у сфері фінансових послуг за напрямами надан-
ня банківських послуг, страхування та інвестиційного за-
безпечення, передбачено також паралельне функціонуван-
ня окремих організацій у рамках банківського сектору, при-
значених для регулювання кооперативних, приватних, дер-
жавних банків та Бундесбанку Німеччини.

Варто відзначити також різноманітність механізмів роз-
гляду скарг клієнтів, які набули поширення у державах світу.
Узагальнення основних положень діяльності організацій з
врегулювання спорів, які функціонують у зарубіжних краї-
нах, наведено у таблиці 1.

Аналіз зарубіжного досвіду щодо вирішення спорів, що
стосуються надання фінансових послуг, свідчить про на-
явність значних відмінностей у діяльності відповідних орган-
ізацій. Зокрема існують обмеження щодо осіб, які можуть
звертатися з скаргами на діяльність фінансових установ.

Так, клієнтами Датської Ради скарг з цінних паперів та
брокерської діяльності, Омбудсмена з банківсько-інвести-
ційних послуг Греції, служби Омбудсфіна Бельгії, російсь-
кої служби Фінансового омбудсмена, Посередника Фран-
цузької Асоціації фінансових компаній тощо можуть бути
виключно фізичні особи, діяльність Національної ради з
скарг споживачів у Швеції поширюється лише на сектор
юридичних осіб. Також існують нормативно-правові обме-
ження щодо звернення до служб вирішення суперечок у
сфері фінансових послуг

Клієнтами Бюро Омбудсмена фінансових послуг
Ірландії можуть виступати як індивідуальні споживачі
фінансових послуг, так і компанії з обмеженою відпо-
відальністю, річний оборот яких не перевищує 3 млн євро, а
також благодійні та довірчі товариства. Скарги, що стосу-
ються застосування закону про кредитні трансферти або
неправильного використання платіжної картки, можуть
надходити до Омбудсмена з приватних банків Німеччини не
лише від фізичних осіб, а й від виробничих та фінансових
компаній.

Умовами функціонування служби Омбудсфіна Бельгії
передбачено, що звернення до даної організації передба-
чається лише у випадку попереднього пред'явлення пре-
тензії до фінансової установи, у результаті розгляду якої
не було отримано позитивного результату. Аналогічна про-
цедура передбачена механізмом розгляду скарг Фінансово-
кредитного арбітра Італії, звернення до якого, до того ж,
не може стосуватися угод, укладених до 1 січня 2009 року.
Подання скарги до Управління з надання допомоги інвес-

торам Іспанії має супроводжуватись доказами, що дана пре-
тензія була попередньо пред'явлена до Департаменту по ро-
боті з клієнтами чи Омбудсмена у справах клієнтів фінан-
сової установи (фінансові посередники зобов'язані інфор-
мувати громадськість про існування та функціонуванні заз-
начених відділень).

Окрім цього, визначено специфіку послуг, які надають
досліджувані установи, та ліміти їх компетенції стосовно
вирішення суперечок, які стосуються виплати грошових сум.
Наприклад, схема функціонування Арбітражної ради Бун-
десбанку Німеччини передбачає розгляд скарг, пов'язаних
виключно з оплатою послуг чи дистанційними договорами
надання фінансових послуг. Національна рада з скарг спо-
живачів Швеції не розглядає справи, які стосуються сум
покриття страхового ризику.

У Франції область діяльності Посередника з управлін-
ня фінансовими ринками включає як надання консультацій
Омбудсменом клієнтам щодо здійснення фінансових опе-
рацій, так і допомогу щодо позасудового вирішення супе-
речок, яка надається конфіденційно та за згодою як клієнта,
так і фінансової установи. Арбітражний суд при Польській
Фінансовій інспекції може надавати як послуги посередни-
ка у вирішенні скарг, так і судовий арбітраж.

Стосовно обмежень щодо суми позову, то умовами
діяльності окремих установ може бути визначена як
мінімальний (Арбітражний суд при Польській Фінансовій
інспекції, Національна рада з скарг споживачів Швеції)
так і максимальний ліміт грошової суми (Служба фінан-
сового омбудсмена Великобританії, Бюро Омбудсмена
фінансових послуг Ірландії, Банківський омбудсмен Італії
тощо), з приводу виплати якої надходить скарга до орга-
нізації.

При цьому діяльність з вирішення спорів може су-
проводжуватися певними обмеженнями щодо судового
розгляду справи. Наприклад, у відповідності з польським
законодавством подання скарги до Арбітражного суду
при Польській Фінансовій інспекції автоматично відкла-
дає дату подання скарги до суду. Компетенція Омбудс-
мена з приватних банків Німеччини не поширюється на
скарги, які були попередньо розглянуті судом чи іншим
органом позасудового вирішення спорів. Рекомендації,
надані Національною радою з скарг споживачів Швеції,
не обмежують клієнта щодо можливості подальшого звер-
нення до суду, але не передбачають участь Ради у судо-
вому процесі.

Варто зазначити, що послуги з вирішення спорів у сфері
фінансових послуг можуть надаватися як на платній (Датсь-
ка Рада скарг з цінних паперів та брокерської діяльності,
Датська Рада скарг з діяльності інвестиційних фондів,
Фінансово-кредитний арбітр Італії), так і на безкоштовній
основі для клієнта (служба Омбудсфіна Бельгії, Фінансо-
вий омбудсмен Росії, Посередник Французької Асоціації
фінансових компаній тощо). При цьому фінансування уста-
нов з розгляду суперечок у сфері фінансових послуг може
здійснюватись як за рахунок внесків клієнтів (у випадку
платного надання послуг), так і за участю зовнішніх над-
ходжень. Наприклад, фінансування Служби фінансового
омбудсмена Росії здійснюється за рахунок коштів Асоціації
російських банків.

Термін розгляду скарг з надання фінансових послуг
коливається у межах 2—10 місяців залежно від типу діяль-
ності установи. Протягом 2010 року середній час для вирі-
шення спорів Фінансово-кредитним арбітром Італії склав
88 днів.

Результатом діяльності установ з вирішення супере-
чок у сфері надання фінансових послуг є прийняття рішен-
ня стосовно заявленої скарги. Зарубіжний досвід свідчить,
що існує три основних варіанти щодо обов'язковості ви-
конання ухваленого організацією рішення. По-перше, ус-
танови можуть надавати рекомендації, яких можуть дот-
римуватися як клієнт, так і фінансова організація, на
діяльність якої надійшла скарга, однак, їх впровадження
не є обов'язковим для жодної з сторін. По-друге, ухвале-
не рішення визнається обов'язковим для реалізації фінан-
совою установою, при цьому для клієнта надаються лише
рекомендації. По-третє, рішення органу з розгляду скарг
визнається обов'язковим до виконання як фінансовою ус-
тановою, так і споживачем фінансових послуг. Однак умо-
вами функціонування окремих організацій визначено існу-
вання специфічних особливостей стосовно обов'язковості
дотримання ухваленого установою рішення. Так,
діяльність Омбудсмена з приватних банків Німеччини пе-
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редбачає прийняття рішення, обов'язкового для виконан-
ня банком, якщо сума суперечки не перевищує 5000 євро;
після оголошення рішення клієнт має право оскаржувати
його в судовому порядку у будь-якому випадку, тоді як
банк може оскаржувати рішення лише у випадку, коли сума
суперечки перевищує 5000 євро.

Рішення, ухвалене Датською Радою скарг з цінних па-
перів та брокерської діяльності є обов'язковим для вико-
нання фінансовою установою, якщо воно не було оскарже-
не даною установою протягом 30 днів. Рішення, винесені
Омбудсменом з інвестиційних фондів Німеччини, носять
рекомендаційний характер, однак їх невиконання може бути
підставою для порушення судової справи. Аналогічний ме-
ханізм функціонування служби Омбудсмена з державних
банків Німеччини.

З точки зору участі служби фінансового омбудсмена у
регулюванні діяльності фінансових установ варто звернути
увагу на досвід Італії, де результати діяльності Фінансово-
кредитного арбітра публікуються у вигляді річного звіту
центральним банком Італії та можуть бути враховані при
здійсненні банківського та фінансового державного нагля-
ду.

Розглянувши світовий досвід функціонування ор-
ганізацій з позасудового вирішення спорів у сфері фінан-
сових послуг, можна прийти до висновку про їх ефек-
тивність як органів з захисту прав споживачів та регуля-
торів якості надання послуг фінансовими установами.
Варто зазначити, що в Україні розпочато впровадження
інституту фінансового омбудсмена, ініційоване Незалеж-
ною асоціацією банків України, за основу якого було взя-
то німецьку модель [6]. Планується, що діяльність зазна-
ченої установи буде поширюватись на банківську сферу,
фінансування організації передбачено на основі внесків
банків-членів Незалежної асоціації банків України, а та-
кож додатково за рахунок плати фізичних осіб за подан-
ня скарги, яку попередньо визначено на рівні 100 грн. (пе-
редбачається, що при ухваленні рішення на користь
клієнта банк має компенсувати витрати на розгляд спра-
ви), термін розгляду скарг планується встановити на рівні
60 днів. При цьому визначено, що компетенція омбудс-
мена буде обмежена сумою скарг до 10 тис. грн., а подан-
ня заяви до служби передбачено лише після закінчення
терміну розгляду скарги банком. Планується, що вико-
нання рекомендацій омбудсмена банками буде здійсню-
ватись на добровільній основі, однак, банківські устано-
ви, на діяльність яких надходитиме значна кількість скарг,
сплачуватимуть підвищені внески на фінансування діяль-
ності інституту.

Безумовно, зазначена ініціатива є позитивним кроком
у напрямку підвищення довіри населення до діяльності
фінансових установ та розвитку вітчизняного фінансово-
го ринку, однак, враховуючи суттєві обмеження у діяль-
ності пропонованої організації, ефект від її діяльності буде
недостатнім для усунення існуючих диспропорцій попиту
на вітчизняному фінансовому ринку, оскільки, по-перше,
її компетенція обмежується послугами, що надають
банківські установи, по-друге, встановлено ліміт макси-
мальної суми звернення, по-третє, ухвалені рішення ма-
тимуть рекомендаційний характер для банків, що не гаран-
тує позитивного результату для клієнта навіть за умови
вирішення спору на його користь. Домінування короткос-
трокового спекулятивного попиту на фінансові активи
свідчить про недостатній рівень стимулювання довгостро-
кового інвестування. Саме тому, на нашу думку, існує об-
'єктивна необхідність створення в Україні Служби інвес-
тиційного омбудсмена, діяльність якого буде поширюва-
тися на різні сегменти фінансового ринку. Функціонуван-
ня Служби інвестиційного омбудсмена має бути побудо-
вано на основі принципів, визначених Рекомендаціями
Європейської комісії, які пропонується доповнити прин-
ципом оперативності (ухвалення рішень у рамках встанов-
лених строків).

Враховуючи існуючі проблеми, які є причиною виник-
нення структурних та строкових диспропорцій попиту на
фінансового ринку України, а також основні положення
Стратегії реформування системи захисту прав споживачів
на ринках фінансових послуг на 2012—2017 роки, перед-
бачається, що діяльність Служби інвестиційного омбудс-
мена має бути спрямована на реалізацію наступних зав-
дань:

— обмеження використання інсайдерської інфор-
мації на фінансовому ринку з метою уникнення спроб

маніпулювання ринком та поширення рейдерських за-
хоплень;

— захисту прав та інтересів фізичних осіб, які зазнали
збитків внаслідок неправомірних дій учасників фінансово-
го ринку, шляхом створення спеціалізованих компенсацій-
них фондів;

— забезпечення інформаційної прозорості на всіх ета-
пах надання фінансових послуг;

— гарантування дотримання фінансовими установами
встановлених стандартів надання фінансових послуг;

— сприяння зростанню рівня фінансової грамотності
населення;

— запобігання здійсненню шахрайських та незаконних
дій фінансовими установами;

— підтримки прав та інтересів міноритарних акціонерів;
— забезпечення захисту персональних даних, що сто-

суються споживачів фінансових послуг;
— підтримка належного рівня конкуренції на ринках

фінансових послуг.
У контексті реалізації зазначених завдань можна виз-

начити пріоритетні напрямки роботи Служби інвестиційно-
го омбудсмена:

— розгляд скарг фізичних осіб, які є споживачами
фінансових послуг та ухвалення рішень щодо їх задоволен-
ня чи відхилення;

— моніторинг виконання фінансовими установами
рішень, ухвалених з приводу звернень на користь спожива-
ча;

— подання до регуляторів фінансового ринку інфор-
мації щодо фінансових установ, на діяльність яких надхо-
дить значна кількість скарг;

— опублікування у вільному доступі річних звітів про
результати діяльності;

— надання консультацій фізичним особам щодо функ-
ціонування інвестиційних механізмів;

— компенсація споживачам фінансових послуг
збитків, понесених внаслідок неправомірних дій фінан-
сових установ у випадку неплатоспроможності зазначе-
них організацій.

Передбачено, що компетенція Служби фінансового
омбудсмена поширюється на всі сегменти фінансового рин-
ку, тому організаційну структуру Служби пропонується
представити у вигляді чотирьох паралельно функціоную-
чих департаментів — банківських послуг, кредитних по-
слуг, послуг фінансових компаній та послуг на ринку
цінних паперів. Механізм взаємодії Служби інвестиційно-
го омбудсмена з іншими суб'єктами фінансового ринку та
судовими органами проілюстровано за допомогою рисун-
ка 1.

Враховуючи той факт, що одним з завдань Служби інве-
стиційного омбудсмена є захист прав споживачів у сфері
надання фінансових послуг, подання заяви до даної орга-
нізації передбачається на безоплатній основі, а фінансуван-
ня її діяльності відбувається за рахунок внесків саморегу-
лівних організацій фінансового ринку, які, відповідно,
здійснюють контроль за діяльністю Служби у розрізі відпо-
відних сегментів ринку.

Реалізацію принципу прозорості діяльності омбудс-
мена пропонується забезпечувати за рахунок формуван-
ня річних звітів Служби, які включатимуть інформацію
щодо кількості звернень, позитивних рішень та резуль-
татів рішень за типовими скаргами, а також інформацію
щодо установ, на діяльність яких надходить найбільша
кількість скарг у розрізі департаментів. Подання звітів
відбувається безпосередньо до саморегулівних органі-
зацій в окремих сегментах, які мають забезпечити опубл-
ікування інформації, реалізацію контрольних заходів у
межах власної компетенції до установ, діяльність яких ха-
рактеризувалася значною кількістю скарг, та надходжен-
ня даних стосовно порушень у сфері надання фінансових
послуг до державних регуляторів відповідних сегментів
фінансового ринку. Дані звітів забезпечуватимуть інфор-
маційне підгрунтя проведення додаткових перевірок
фінансових інститутів.

З метою зниження бюрократичного навантаження
подання заяв щодо неправомірних дій фінансових
організацій, до Служби інвестиційного омбудсмена, пе-
редбачається лише після відмови у їх задоволенні
фінансовими установами, дії яких викликали скаргу
споживачів.

Враховуючи світовий досвід функціонування по-
дібних організацій, пропонуємо встановити граничний
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термін розгляду скарг на рівні 3 місяців, по закінченні
яких Служба має увалити рішення на користь клієнта чи
фінансової установи. З метою забезпечення ефективності
діяльності Служби у напрямку поліпшення якості фінан-
сових послуг пропонується встановити обов'язковість
впровадження ухвалених рішень для фінансової устано-
ви, однак, залишається можливим оскарження рішення у
судовому порядку будь-якою з сторін, при цьому у ви-
падку попереднього прийняття рішення на користь
клієнта чи фінансової установи Служба інвестиційного
омбудсмена може представляти його інтереси у судово-
му позові.

Окрім цього, у структурі департаментів Служби пе-
редбачено створення спеціалізованих компенсаційних
фондів, кошти яких призначені для відшкодування
збитків, понесених споживачами фінансових послуг,
внаслідок неправомірних дій фінансових установ у ви-
падку неплатоспроможності зазначених організацій. З
метою підвищення фінансової грамотності населення
Службою передбачається консультування населення
щодо питань, які стосуються здійснення інвестиційних
операцій.

ВИСНОВКИ
З метою забезпечення дієвості Служби інвестицій-

ного омбудсмена як органу з захисту прав споживачів у
сфері фінансових послуг необхідно створити законодав-
че підгрунтя її функціонування. Саме тому необхідно
закріпити викладені вище положення внесенням змін до
нормативно-правових актів, які регламентують діяль-
ність установ на різних сегментах фінансового ринку.
Зокрема пропонується внести зміни до Законів України
"Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери
та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та держав-
не регулювання ринків фінансових послуг", "Про кре-
дитні спілки", "Про недержавне пенсійне забезпечення"
у частині пропозицій, що стосуються відповідних сег-
ментів фінансового ринку, а також до Закону України
"Про захист прав споживачів" у частині пропозицій, що
стосуються забезпечення прав споживачів фінансових
послуг.

Література:
1. Єрмошенко А. Світовий досвід функціонування

органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг / А.
Єрмошенко, Л. Єрмошенко // Вісник КНТЕУ. — 2011. — №2.
— С. 38—46.

2. Merricks W. Alternative dispute resolution of financial
complaints in the UK [Electronic source] / W. Merricks, D.
Thomas. — available at: www.nira.or.jp/past/newsj/seisakuf/
07/siryo/04.ppt (Accessed 28 December 2013).

3. Commission Recommendation of 30 March 1998 on the
principles applicable to the bodies responsible for out-of-court
settlement of consumer disputes // Official Journal of the
European Communities. — 1998. — 17.4. — P. 31—34.

4. Положение об общественном примирителе на финан-
совом рынке (финансовом омбудсмене) [Электронный ре-
сурс]: протокол Ассоциации российских банков №2 от 20
сентября 2010 г. — Режим доступа: arb.ru/site/finomb/files/
Polozhen_Dec11.doc

5. Members of FIN-NET [Electronic source] / Financial
Dispute Resolution Network. — Access mode: http://
ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm

6. В Украине создается институт финансового омбудс-
мена [Электронный ресурс] / Информационное агентство
ЛIГАБiзнесIнформ. — Режим доступа: http://finan-
ce.liga.net/banks/2013/10/4/news/35787.htm

References:
1. Yermoshenko, A. Yermoshenko, L. (2011), "Svitovyj

dosvid funktsionuvannia orhaniv rozghliadu sporiv u sferi
finansovykh posluh", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 38—46.

2. Merricks, W. Alternative dispute resolution of financial
complaints in the UK [Electronic source] / W. Merricks, D.
Thomas. — available at: www.nira.or.jp/past/newsj/seisakuf/
07/siryo/04.ppt (Accessed 28 December 2013).

3. Commission Recommendation of 30 March 1998 on the
principles applicable to the bodies responsible for out-of-court
settlement of consumer disputes // Official Journal of the
European Communities. — 1998. — 17.4. — P. 31—34.

4. Polozhenye ob obschestvennom prymyrytele na fy-
nansovom rynke (fynansovom ombudsmene): protokol
Assotsyatsyy rossyjskykh bankov №2 ot 20 sentiabria 2010 h.
— available at: arb.ru/site/finomb/files/Polozhen_Dec11.doc
(Accessed 28 December 2013)

5. Members of FIN-NET [Electronic source] / Financial
Dispute Resolution Network. — available at: http://
ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm (Ac-
cessed 28 December 2013).

6. V Ukrayne sozdaetsia ynstytut fynansovoho ombud-
smena / Ynformatsyonnoe ahentstvo LIHABiznesInform. —
available at: http://finance.liga.net/banks/2013/10/4/news/
35787.htm (Accessed 28 December 2013).
Стаття надійшла до редакції 18.02.2014 р.

Рис. 1. Механізм функціонування Служби інвестиційного омбудсмена в Україні
Розроблено автором.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Современный этап развития экономики характеризует-

ся парадоксальной ситуацией — обострением конкуренции
на фоне усиления монополизации рынка, переходом к се-
тевым отношениям фирм от чисто рыночных, сдвигом к не-
ценовым методам конкуренции, а также изменением в
структуре спроса — сокращением объемов потребления
массовой, унифицированной продукции на фоне возраста-
ния индивидуализированного спроса. В то время как систе-
мообразующую роль выполняют взаимосвязи между стра-
тегией правительства, образованием, научно-техническими
исследованиями, производством и финансированием инно-
ваций. В такой ситуации эффективным проводником выше-
указанного взаимодействия и основой повышения конку-
рентоспособности национальной и региональной экономик
могут стать кластерные системы, способствующие созда-
нию цепочки добавленных стоимостей, интенсификации
информационного обмена и диффузии нововведений.

АНАЛИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Поскольку кластеры выступают в качестве основопо-
лагающего понятия данного исследования, остановимся, в
первую очередь, на этимологии этой категории. Понятие
"кластер" объемно и противоречиво, отличается трудностью
определения в связи с исключительной сложностью своего
внутреннего строения, множеством взаимозависимостей и
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В работе исследована этимология понятия "кластер". Рассмотрены преимущества использования кла-
стерной концепции на микро- и макроуровне. Получен вывод о системообразующей роли кластеров как
эффективных проводников взаимосвязей между стратегией правительства, производством, образова-
нием, научно-техническими исследованиями и финансированием инноваций. Предложена типовая схе-
ма регионально-экономического инновационного кластера, а также действенный аппарат, позволяющий
из множества проектов-претендентов отбирать в портфель проектов созданного кластера такие, кото-
рые наибольшим образом соответствуют заданным требованиям и способствуют достижению синерге-
тического эффекта. Представлена модель формирования портфеля проектов кластера на основе прове-
дения многошагового процесса оптимизации. Результаты получены на основе системного подхода с
применением методов математического анализа и методов оптимизации. Теоретико-методологической
основой статьи выступили концептуальные положения и научные разработки ученых по вопросам фор-
мирования, становления, развития и функционирования кластерных систем.

In work the concept "cluster" etymology is researched. Advantages of use of the cluster concept in micro and
a macrolevel are considered. The conclusion is made about a backbone role of clusters, as effective conductors of
correlations between government strategy, production, education, scientific and technical researches and
financing of innovations. The standard diagram of a regional and economic innovative cluster is offered, and
also effective instrument, allowing from a set of applicant projects to select in a project portfolio of the created
cluster, that mostly conform to the given requirements and promote achievement of synergy effect. The model
forming of the cluster portfolio projects, on the basis of carrying out multistep process of optimization is provided.
Results are received on the basis of the systems concept using methods of the mathematical analysis and
optimization methods. Conceptual ideas as well as research and development of scientists concerning formation,
establishing, development and operation of cluster systems occurred as theoretical-methodology basis of article.

Ключевые слова: кластер, кластерная концепция, предприятие, проект, портфель проектов, оптимизация.
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взаимосвязей. Термин "cluster" (от английского — пучок,
блок, гроздь, скопление) возник в 30-е годы прошлого сто-
летия и первоначально использовался в области математи-
ки. Предпосылки для понимания кластера как особого яв-
ления в экономике начали формироваться в 1920—1930 гг.
вместе с теорией промышленной дислокации М. Вебера, а
также связаны с идеями А. Маршалла о локализованной
промышленности — "industrial districts" — концентрации
специализированных отраслей в отдельных местностях.
Последний отмечал, что предприятия малого бизнеса мо-
гут обладать теми же преимуществами, что и большие пред-
приятия, если они расположены в "промышленном регио-
не", характеризующемся большим резервом рабочей силы,
значительным числом поставщиков и посредников, специа-
лизирующихся в данной отрасли, а также обладают преиму-
ществами в области специальных знаний и технологий. В его
исследованиях находим идеи об извлечении выгоды из ин-
новационного процесса и от расширения информационно-
го потока между фирмами различных отраслей: "…если кто-
то предлагает новую идею, то другие ее подхватывают, обо-
гащают своими собственными и, таким образом, мы полу-
чаем источник еще многих новых идей" [1, с. 332]. В середи-
не XX века значительный вклад в развитие сетевых систем в
виде "индустриальных округов" и "промышленных комплек-
сов" — прототипов кластеров, внесли итальянские регио-
нальные аналитики Майлат и Вассерот, а также Чамански и
Де Аблас [2], в работах которых появилось понятие "про-
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мышленный кластер" как "подмножество производств эко-
номики, связанных потоками товаров и услуг сильнее, чем
с другими секторами национальной экономики". Француз-
ский экономист Ф. Перу (1950 г.) отмечал, что для понима-
ния причин экономического роста необходимо фокусиро-
вать внимание на быстрорастущих и развивающихся отрас-
лях экономики, которые являются носителями конкурент-
ных преимуществ и доминируют над другими секторами
благодаря значительным размерам, рыночному потенциа-
лу или передовой роли в инновационной сфере. Позднее
экономист Д. Дарвент назвал такие быстрорастущие отрас-
ли (или отдельные предприятия), способные кооперировать-
ся с другими участниками рынка, "полюсами роста". Ф. Пер-
ру, основоположник теории "полюсов развития", давал сле-
дующее определение данному понятию — это территори-
альная концентрация предприятий в отдельных местах, где
экономический рост, предпринимательская активность, ин-
новационный процесс отличаются наибольшей интенсивно-
стью. Они оказывают влияние на другие территории и выс-
тупают очагами "поляризованного" развития экономики [3].
Французские ученые — И. Толенадо и Д. Солье использо-
вали термин "filieres industrielles" — фильеры (более узкая
интерпретация понятия "кластеры") для описания групп
технологических секторов. Кластерная теория также иссле-
довалась шведскими теоретиками Л. Матссоном и Е. Дах-
меном. Последний рассматривал блоки развития —
"development blocks", подчеркивая важность связи между
способностью одного сектора развиваться и обеспечением
при этом прогресса в другом.

Дальнейшие комплексные исследования в области кла-
стерной теории связаны с именем американского экономи-
ста М. Портера, выступившего инициатором введения по-
нятия "кластер" в систему общественно-экономических
наук. Несмотря на то, что на сегодняшний день данный тер-
мин все чаще используется в экономической литературе
отечественных и зарубежных авторов, его однозначная де-
финиция так и не выработана, что обусловило актуальность
исследования и необходимость систематизации накоплен-
ного опыта по изучению кластерной концепции.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Адаптация кластерной концепции к методологии управ-

ления проектами.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрение теоретических и практических аспектов

применения кластерной концепции на микро и макроуров-
не в контексте национальной и региональной стратегий эко-
номического роста, а также разработка эффективной мо-
дели отбора проектов-претендентов в портфель проектов
созданного кластера с его последующей оптимизацией.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
На сегодняшний день, большинство индустриально раз-

витых стран связывают долгосрочный социально-экономи-
ческий рост с переходом на инновационную модель разви-
тия экономической системы. Это значит, что для выжива-
ния и успешного развития бизнеса на смену устаревшим
подходам должны прийти новые модели управления регио-
нальным развитием. Осознание этих изменений создало
предпосылки для формирования современных концепций
инновационного регионального развития, как: концепции
инновационных региональных кластеров, регионального
развития с эндогенным технологическим прогрессом, ин-
новационных сетей, региональных инновационных систем,
динамической конвергенции. Между тем, для сферы управ-
ления, в целом, и для данного исследования в частности,
особенный интерес и максимальные возможности для при-
менения представляет кластерный подход, базирующийся
на синергетическом эффекте региональной агломерации.

Успех применения кластерной концепции во многом
зависит от определения и понимания сущности и содержа-
ния ее ключевых понятий. Опираясь на результаты прове-
денного аналитического обзора, выделим несколько широ-
ких подходов к определению сущности кластеров:

1. Понятие "кластер" трактуется как совокупность гео-
графически ограниченных концентраций схожих и взаимо-
связанных предприятий в определенной отрасли. Ключевое
понятие для более ранних концепций: неомаршалловские
узлы, индустриальные районы, блоки развития [4—6].

2. Понятие "кластер" рассматривается как совокупность
регионально ограниченных форм экономической активно-

сти внутри родственных секторов, обычно привязанных к
тем или иным научным учреждениям и тесно взаимодейству-
ющих друг с другом для усиления коллективной конкурен-
тоспособности [7; 8].

3. Понятие "кластер" определяется как совокупность
вертикальных производственных сетей цепочки добавления
стоимости, формирующихся вокруг головных фирм и свя-
занных через взаимоотношения покупатель-поставщик,
поставщик-покупатель, общие каналы закупок или распре-
деления [9—11].

Автором проведено теоретическое обоснование опре-
деления кластера в отношении инновационного развития ре-
гиона и проектной методологии, и предложена следующая
дефиниция, на которую и будем опираться в дальнейших ис-
следованиях. Регионально-экономический инновационный
кластер [12, с. 5] — это географически локализованная (в
рамках региона) совокупность инновационно активных
субъектов экономической деятельности с проектно-ориен-
тированными кооперационными отношениями, имеющая в
своем составе центры генерации научных знаний и идей и
центры их внедрения, образующая синергетическую систе-
му по выпуску и распределению высококачественной кон-
курентоспособной продукции, и действующая на перспек-
тивных (растущих) рынках, в том числе международных
(рис. 1).

Определившись с сутью и моделью ключевого понятия
концепции, рассмотрим преимущества ее использования на
макроуровне. К ним относятся следующие:

— обеспечение роста занятости населения, улучшение
кадровой инфраструктуры региона, что в свою очередь при-
водит к сокращению выплат пособий по безработице и к
уменьшению расходной части государственного бюджета
страны;

— увеличение объемов экспорта и базы налогообложе-
ния (за счет роста количества налогоплательщиков); сокра-
щение импортной интервенции;

— широкие возможности для тесного взаимодействия
власти и бизнеса;

— концентрация ресурсов (производственных, природ-
ных, интеллектуальных, материальных, информационных и
иных) на приоритетных направлениях;

— возможность сохранения малого бизнеса в условиях
глобализации и возрастающей конкуренции;

— улучшение инвестиционного микроклимата региона
(страны) в целом и повышение инвестиционной привлека-
тельности предприятий — членов кластера в частности.

Разрабатывая стратегию развития, необходимо учиты-
вать, какие потенциальные "точки роста" существуют, и ка-
кие конкретные шаги можно предпринять для их развития
в дальнейшем. Формировать кластер в отрыве от региона
совершенно не эффективно, т.е. при выявлении и создании
перспективных кластеров обязательно должна учитывать-
ся локальная стратегия развития той или иной территории.
Таким образом, внедрение кластерного подхода будет иметь
положительный результат только тогда, когда будет впи-
сано в рамки более широкой программы регионального и
государственного масштабов.

Что же выступает побудительным мотивом к интегра-
ции инновационно активных коммерческих и некоммерчес-
ких организаций в кластер на микроуровне? Рассмотрим
некоторые из них:

— прямая экономия на транзакционных издержках, свя-
занных с подготовкой и заключением контракта. Это свя-
зано с тем, что в интегрированной структуре, каковой яв-
ляется кластер, снижаются затраты на ведение перегово-
ров и подготовку контрактов. В противном случае неизбеж-
ны торги относительно цены и объемов продаж сырья и по-
луфабрикатов. При этом каждая из компаний осознает, что
от результатов торгов (тендеров) зависят частные доходы
каждой из них. Интеграция способствуют преодолению та-
кого рода проблем, что на практике сводит к минимуму зат-
раты этой части транзакционных издержек;

— улучшение информационного обмена между участ-
никами альянса. Получения выигрыша от объединения за
счет совместного поиска необходимой информации о це-
нах, качестве и иных параметрах;

— возможность более быстрого и эффективного рас-
пределения и использования новых знаний, научных ис-
следований и открытий (инновационная структура класте-
ра способствует снижению издержек на приобретение и
распространение знаний и технологий, исследование и раз-
работку новшеств, что позволяет участникам объединения
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стабильно и на протяжении длительного времени осуществ-
лять инновационную деятельность);

— функционирующие кластеры имеют надежные внут-
ренние источники финансовой и технической поддержки:
временно свободные средства членов кластерной системы,
мобилизованные средства амортизационного фонда и др.;

— возможность дистанцирования от жесткого государ-
ственного регулирования промышленной политики и учас-
тия в крупных инвестиционных программах.

Говоря о преимуществах кластеризации, стоит также
отметить угрозы и риски, присущие этому явлению. К их
числу можно отнести следующие:

— узкая специализация может вызвать уязвимость ре-
гиона;

— чрезмерная уверенность относительно локальных
контактов в комбинации с пренебрежением "внешними свя-
зями" — спровоцировать эффект замкнутости;

— кооперация способна повлечь сокращение конку-
рентных давлений и, как следствие, движущих сил инно-
ваций;

— угроза синдрома самодостаточности, вызванная при-
вычным отношением к прошлым успехам и невозможнос-
тью своевременного распознания меняющихся тенденций;

— угроза внутреннего спада.
В процессе своего становления кластер проходит, как

правило, несколько последовательных этапов: мотивация
(агитация) потенциальных участников, разработка общей
стратегии, пилотного проекта, стратегического проекта,
формирование портфеля проектов и в дальнейшем — ста-
дия саморегулирования. Но в любом случае при создании
кластера неизбежен процесс инициализации новых проек-
тов и формирования портфеля проектов созданного клас-
тера (рис. 2).

Таким образом, на этапе формирования портфеля
проектов возникает вопрос, какие именно проекты раз-
вития следует включать в его состав с целью достижения
желаемого результата, получения эффекта, при котором
польза от реализации портфеля превышала бы пользу от
реализации каждого отдельного проекта, входящего в его
состав.
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Рис. 1. Типовая структура регионально-экономического инновационного кластера
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Для решения данной проблемы предлагается использо-
вание разработанной автором математической модели(*):

1) для каждого из проектов определяем бюджет проекта
(р), рассчитываем рентабельность (индекс доходности), а так-
же показатель инновационности проекта (w) согласно [12, с. 9].

2) проводим нормирование (этот шаг необходим, по-
скольку величины, используемые в модели для расчетов,
имеют разные размерности и единицы измерения). Норми-
рование проводим по формуле:

(1),
где x — начальное значение величины заданного типа
x' — эталонное значение величины того же типа, кото-

рое задается экспертно. Такое нормирование осуществля-
ем, чтобы избежать накопления погрешности, стремитель-
но возрастающей при других способах нормирования.

3) используя степенное расстояние по Минковскому

(2),

где р — количество проектов, получаем скопления то-
чек (в нашем случае — проектов) по трем осям (w, p, R).
Анализируем, какие кластеры из проектов образовались.

Предложенный подход позволяет уменьшить число рас-
сматриваемых объектов (в данном исследовании — это чис-
ло проектов-претендентов на попадание в портфель проек-

тов), а также кластеризировать проекты по различным пара-
метрам — доходности, объемам финансирования и уровням
показателя инновационности каждого проекта отдельно.

Следует также отметить, что при использовании экс-
пертных оценок (для расчета показателя инновационности
и выбора эталонных значений на этапе нормировки) суще-
ственного внимания требует вопрос о подборе высококом-
петентных экспертов по вопросам инновационной деятель-
ности. Кроме того, в процессе обработки результатов мне-
ний экспертов необходимо проведение анализа их согласо-
ванности с помощью коэффициента конкордации и оценки
достоверности результатов экспертного опроса с помощью
критерия Пирсона либо метода Делфи, что позволит полу-
чить суждение о достоверности полученной информации.

На следующем этапе проводим оптимизацию портфе-
ля проектов сформированного кластера(**). Основным
принципом на котором базируется оптимизация многоша-
гового процесса, выступает принцип оптимизации Ричарда
Белмана, согласно которого и проведем оптимизацию. Итак,
имеем портфель проектов с общим бюджетом  P , бюджет
каждого отдельного проекта, его эффективность и значе-
ние инновационного показателя проекта, которые состав-
ляют, соответственно, р

j
, с

j
 и w

j
 

(3);

Рис. 2. Алгоритм формирования портфеля проектов созданного кластера
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при ограничениях (4),

где x
j
 — количество проектов n-типа, которые позволя-

ют получить max f (x).
Процесс решения задачи начинаем с "загрузки" портфе-

ля проектами первого типа (например, с частным инвестиро-
ванием) п = 1. Обозначив максимальную эффективность пор-
тфеля проектов созданного кластера, как f

1
(P), отмечаем

 при условии , где
 — наибольшее целое число, которое превышает .

Тогда максимальная эффективность портфеля

(5).
Далее определяем максимальную эффективность порт-

феля проектов при его "загрузке" проектами первого и вто-
рого типов для п = 2 (проекты второго типа это, например,
проекты со смешанным типом инвестирования). Т.е. при за-
полнении портфеля проектами второго типа в количестве x

2
,

согласно бюджету проектов первого типа можно взять не
больше чем P - p

2
x

2
, а их эффективность составит f

1
 - (P - p

2
x

2
).

Тогда эффективность проектов первого и второго типов оп-
ределяем, как корень n-степени из произведения эффектив-
ности проектов второго типа для всех возможных значений
и эффективности проектов первого типа f

1
(P - p

2
x

2
):

(6).
Стоит заметить, что использование произведения, а не

суммы обусловлено тем, что некоторые проекты могут пе-
рекрываться, т.е. они не являются аддитивными.

При этом общее реккурентное соотношение для любо-
го конечного значения п составит:

(7).
Таким образом, получена технология оптимизации пор-

тфеля проектов на основе пошаговой оптимизации каждо-
го из элементов, входящих в его состав. На заключитель-
ном этапе распределяем ресурсы по проектам оптимизиро-
ванного портфеля проекта созданного кластера.

ВЫВОДЫ
Анализ современной отечественной и зарубежной ли-

тературы по вопросам кластеризации показал, что в насто-
ящее время интенсивно развивается и формируется терми-
нологический аппарат рассматриваемой концепции, кроме
того нет единой и четко определенной дефиниции катего-
рии "кластер", рассматриваемой зачастую исследователя-
ми фрагментарно, ввиду ее емкости.

В модели кластерной концепции наиболее полно учте-
ны меняющиеся формы конкуренции и основные формы
конкурентных преимуществ. Также кластерный подход по-
зволяет максимально реализовывать взаимосвязи в техно-
логиях, информации, навыках, потребительском спросе,
производстве, которые характерны для целого комплекса
предприятий и отраслей; способствует концентрации ре-
сурсов на приоритетных направлениях; улучшает инфор-
мационный обмен и диффузию новшеств, что в свою оче-
редь способствует активизации инновационной деятель-
ности, сокращению времени внедрения нововведений, по-
вышению инвестиционной привлекательности. Таким об-
разом, применение данной концепции в разрезе националь-
ной и региональной стратегий экономического развития,
выступает в качестве действенного инструмента получе-
ния широкого спектра преимуществ, как на макро, так и
на микроуровне.

В тоже время, при формировании кластеров возникает
проблема отбора проектов-претендентов, реализация кото-
рых бы впоследствии максимально способствовала достиже-
нию поставленных задач. Одним из вариантов решения в та-
кой ситуации может стать применение представленной в ста-
тье методики (алгоритма и математической модели), позво-
ляющей сократить число рассматриваемых объектов и клас-
теризировать проекты по заданным параметрам, с последу-
ющей оптимизацией сформированного портфеля проектов,
согласно математической модели оптимизации Р. Белмана.

Предложенные инструменты позволяют проводить ана-
логичные мероприятия не только с портфелями проектов,
но и с программами, как на региональном уровне, так и на
уровне отдельных предприятий.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна переживає період значних змін у різних

сферах життя. Збільшилася кількість представництв іно-
земних компаній, що працюють на території України.
З'явилося багато нових фірм, керівництво і частину
фахівців яких складають іноземці. Переваги відкриття
представництв іноземних підприємств в Україні незапе-
речні: вони виступають джерелом створення високооп-
лачуваних, у порівнянні з національними фірмами, ро-
бочих місць а також завдяки виробничій та науково-
технічній кооперації забезпечують інтеграцію вітчизня-
ної економіки у світову. Але завдяки цьому змінюють-
ся також і критерії ділових відносин та відповідно і
цінності, що лежать в основі корпоративної політики.

Зараз більшість представництв іноземних фірм жи-
вуть за тими ж корпоративними законами, що й безпо-
середньо в країнах свого базування — від форми
звітності до форми одягу. Про використання традицій-
них українських методів ведення бізнесу стосовно до
таких компаній мова йти не може. При цьому всі учас-
ники процесу формування корпоративної культури ро-
зуміють, що українцям чужі поняття протестантської
етики чи кодексу самураїв. Відмінності менталітетів і
культур призводять до того, що скопійовані корпора-
тивні правила нерідко виглядають щонайменше безглуз-
до.

Дослідження проблем та методів формування кор-
поративної культури здійснюють зарубіжні та вітчиз-
няні науковці. Відомі праці Хофстеде Г., Шейна Е., Ка-
мерона К., Куїнн Р., Співака В.А., Виханського О.С., Ре-
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ НА ПРЕДСТАВНИЦТВАХ
ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

FEATURES ADAPTING CORPORATE CULTURE TO REPRESENT FOREIGN COMPANIES IN UKRAINE

У даній статті визначено сутність ролі особливостей та відмінностей корпоративної культури в стра-
тегічному управлінні цілями організацій. На основі аналізу літературних даних сформульовано виснов-
ки щодо основних проблем особливостей корпоративної культури на представництвах іноземних
підприємств України та намічено можливі шляхи вирішення її формування та адаптації.

This article explains the purpose of the role and characteristics of corporate culture differences in strategic
management objectives of organizations. Based on literature analysis formulated conclusions on the main issues
of corporate culture features on representative offices of foreign enterprises in Ukraine, and possible ways of
solving its formation and adaptation.

Ключові слова: корпоративна культура, крос-культурний менеджмент, національна культура, підприєм-
ства за участю іноземного капіталу.
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занова Н.С., Шеремета О., Палиги Є. М., Голікова В.І.,
Задихайла Д.В., Кібенка О.Р., Назарова Г.В. та ін. Аналіз
зарубіжної практики свідчить, що організації, діяльність
яких базується на постулатах корпоративної культури,
функціонують особливо ефективно. Щодо України, то
корпоративному менеджменту, що враховує національні
особливості вітчизняного працівника, не приділяється
належної уваги. Зазначене обумовлює актуальність та
вибір цієї теми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз позицій особливостей та

відмінностей корпоративної культури у представницт-
вах іноземних фірм в Україні, дослідження та обгрун-
тування необхідності її вдосконалення, враховуючи на-
ціональні особливості, та пропозиції щодо адаптації
корпоративної культури задля підвищення економічної
ефективності діяльності компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ
Корпоративна культура, схвалена в центральному

офісі, найчастіше без змін переноситься на філії. Втім,
вітчизняні компанії часто самі запозичують чужу кор-
поративну культуру, ідучи шляхом найменшого опору:
набагато простіше і у відносинах з головним офісом, і у
власній роботі використовувати модель корпоративної
культури, створену і опрацьовану колегами до дрібниць,
ніж створювати свою власну. Розбіжність поглядів на
вирішення організаційних питань через національні
особливості може привести як до зниження економіч-
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Рис. 1. Процес визначення культурних розходжень партнерів по підприємству
за участю іноземного капіталу

ної ефективності діяльності підприємства, так і до при-
пинення діяльності представництва іноземної компанії
(рис. 1).

Разом з тим, наряду із зближуючими нації характе-
ристиками, має місце і цілий ряд специфічних для кож-
ної окремої організаційної культури особливостей.
Нижче наведено чинники, що відрізняють управління
людськими ресурсами в міжнародних фірмах від управ-
ління цими ресурсами в конкретній країні.

1. Розбіжності ринків праці. В кожній країні існу-
ють свої особливості структури робочої сили і витрат
на неї, і багатонаціональні компанії можуть отримати
вигоду, маючи доступ до робочої сили різних країн.

2. Проблеми переміщення робочої сили. При пере-
міщенні робочої сили в іншу країну перед людьми ви-
никають правові, економічні, фізичні й культурні бар-
'єри. Але багатонаціональні компанії, навпаки, одер-
жують вигоду від переміщення робочої сили, особли-
во коли розбіжності в ринках праці призводять до ви-
никнення дефіциту необхідних спеціалістів. У таких
випадках компанії часто змушені розробляти власну
методику набору, підготовки, оплати і стимулювання
роботи працівників, їхнього переведення з місця на
місце.

3. Стиль і практика управління. До стилів управлін-
ня в країнах ставляться по-різному; підтвердження цьо-
му — практично різні соціальні норми взаємовідносин
між працівниками й адміністрацією. Аналогічні розбі-
жності можуть зробити напруженими відносини між
персоналом головної фірми та її філії або знизити ефек-
тивність роботи керуючого за кордоном порівняно з
його продуктивністю у своїй країні. Водночас знайом-
ство з національними особливостями управління пер-
соналом дає змогу переносити позитивний досвід з
однієї країни в іншу.

4. Національна орієнтація. Хоча в переліку цілей
компанії може бути пункт про досягнення високої ефек-
тивності й конкурентоспроможності в глобальному мас-
штабі, її персонал може робити більший акцент на на-
ціональних, а не глобальних інтересах. Деякі методи
роботи з персоналом сприятимуть подоланню вузької
національної орієнтації, якщо ж націоналізм домінує,
то знадобляться й інші способи коригування ведення
операцій.

5. Контроль. Такі чинники, як територіальна від-
даленість і специфічні риси закордонної діяльності, ус-
кладнюють контроль над нею, тому для забезпечення
управління виробництвом у закордонних відділеннях
компанії необхідно іноді дотримуватися чітко встанов-
лених принципів кадрової політики. Проте відстані і
специфіка країни можуть ускладнювати застосування
компанією тієї кадрової політики, якій вона віддає пе-
ревагу, і змусити її використовувати різноманітну полі-
тику.

Відкриваючи підприємство з іноземними інвести-
ціями на території України, необхідно вивчати й врахо-
вувати перемінні, що формують культурне середовище
(як організаційне, так і національне) партнера по
підприємству за участю іноземного капіталу. За своєю
суттю організаційна культура є мініатюрою національ-
ної культури.

У міжнародній практиці існує багато методологій,
які допомагають аналізувати культурні особливості
іноземних партнерів. Найбільш часто використову-
ються параметри виміру культури, запропоновані Гер-
том Хофстеде та модель Е. Шейна. Голландський дос-
лідник проблематики крос-культурного менеджмен-
ту Г. Хофстеде проанкетував 116 тис. робітників ком-
панії IBM у 40 країнах. Його методологія [9] базуєть-
ся на аналізі чотирьох факторів організаційної куль-
тури: дистанція влади (PDI), відхилення від невизна-
ченості (UAI), індивідуалізм (колективізм) (IDV),
мужність (жіночність) (MAS). Дослідження Г. Хоф-
стеде дозволяють визначити чисельні величини даних
"вимірів". Технологія виміру організаційної культу-
ри припускає:

— вивчення кожного параметра за окремими "внут-
рішніми" показниками; оцінку кожного показника за
прийнятою шкалою (наприклад, п'ятибальною);

— знаходження інтегрованої оцінки універсальних
параметрів через середнє арифметичне їх "вагових" ка-
тегорій; побудова профілю культури.

Метод Г. Хофстеде використовується для визначен-
ня культурних розходжень на рівні країни. При аналізі
цієї бази даних частина індивідуальних розходжень усе-
реднюється і вдається виділити ті розходження, що були
пов'язані з організаційними культурами.
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Таблиця 1. Інтегрована модель корпоративної культури Хофстеде — Шейна

Аспекти КК 
 
 
Рівні КК 

Дистанція влади 
Неприйняття 
невизначеності 

Мужність Колективізм 
Довгострокова 
орієнтація 

Поведінковий рівень Дотримання 
ритуалів поваги 

Уміння і ба-
жання плану-
вати і дотриму-
ватися планів 

Участь у змаганнях 
на збиток довіри 
оточуючих 

Прийняття коле-
гіальних процедур 
обговорення і 
рішення 

Використання 
стратегічних планів 
 

Рівень цінностей і 
норм 

Цінності і норми 
кар'єрного зро-
стання і переваг 

Ставлення до 
плану і 
регламенту як до 
цінності 

Цінність 
індивідуального 
успіху на збиток 
стосунків з 
оточуючими 

Приналежність до 
групи як цінність 

Відношення до 
довгострокового 
планування 

Рівень світогляду Відношення до 
класової 
структури 
суспільства 

Сприйняття 
регулярності 
світу 

Відношення до 
індивідуального 
успіху 

Колективізм і 
патріотизм 

Образ регулярного 
світу і прогресу; 
відчуття свого 
місця в історії 

  Консультант з організаційного розвитку і визнаний
експерт в області дослідження корпоративної культу-
ри Е. Шейн для дешифровки і оцінки корпоративної
культури пропонує використання "клінічного методу".
Методика "клінічного дослідження" передбачає, що
працівники добровільно надають необхідні для дослід-
ження дані, так як самі є ініціаторами досліджень, вва-
жаючи, що це допоможе їм у роботі.

Культурна парадигма, на думку Шейна, це свого
роду ДНК культури, що описує базові представлення
персоналу і дозволяє зрозуміти багато зовнішніх про-
явів культури. Для оцінки корпоративної культури не-
достатньо простого опису її структури, комунікації,
норм і цінностей. Справжня організаційна парадигма
визначається тим, яку позицію займають члени органі-
зації за базовими припущеннями: відношення до при-
роди, природа реальності і правди, природа людини,
природа людської активності та природа людських взає-
мин [8].

Для аналізу культурних особливостей партнерів по
підприємству за участю іноземного капіталу доцільно
розділити фактори організаційної культури на зовнішні
(аспекти корпоративної культури) і внутрішні (рівні
корпоративної культури), що залежать від індивідуаль-
них якостей працівників.

Тут пропонується модель Г. Хофстеде, інтегрована
з не менш популярною моделлю Е. Шейна, що передба-
чає рівневу будову корпоративної культури, що вклю-
чає аспекти та рівні корпоративної культури, що за дум-
кою автора, є найбільш важливими для представників
нашої країни. Отримана модель, представлена в таблиці
1.

За допомогою цієї таблиці пропонується проведен-
ня анкетування робітників представництва іноземного
підприємства з метою визначення основних значень
факторів і виявлення розходжень в організаційній куль-
турі на рівні підприємства за участю іноземного капіта-
лу. Значення окремо взятого фактора корпоративної
культури, оцінюється за 5-ти бальною шкалою і розра-
ховуються величини аспектів та рівнів за формулою:

F = Σ n 1/NP 100%
де F — значення фактора організаційної культури

партнера по підприємству за участю іноземного капіта-
лу;

n — кількість отриманих балів;
N — кількість питань у блоці;
Р — кількість анкет.
При адаптації методів Г. Хофстеде та Е. Шейна щодо

діяльності представництв іноземних фірм визначення
величини аспектів корпоративної культури базується на
аналізі результатів проведеного на підприємстві анке-
тування, у якому працівники оцінюють кожен окремо
взятий фактор. Показники аспектів корпоративної
культури дозволяють виявити специфіку організаційних
культур, що характерна для країн з високим і низьким
значенням відповідних факторів.

Розрахунок показника "дистанція влади" дозволяє
визначити залежність представників даної культури від
державної влади (централізація влади), "концентрацію
влади" і ступінь нерівності в ієрархії організації. Відпо-

відно від того, наскільки низький чи високий рівень по-
казника, можна визначити переваги партнерів по
підприємству за участю іноземного капіталу, що відда-
ються тій чи іншій організаційній структурі підприєм-
ства (пропорції управлінського персоналу, розходжен-
ня в заробітній платі, кваліфікація співробітників). Куль-
тури з високою дистанцією влади звичайно відносяться
до авторитарного стилю управління. Для таких
підприємств характерне підкреслене збереження не-
рівності у статусі як у формальних, так і в неформаль-
них відносинах.

Показник "відхилення від невизначеності" відобра-
жує тенденції до негнучкості і догматизму, нетолеран-
тності до думки інших, традиціоналізму, забобонів і ет-
ноцентризму. У країнах з високим ступенем відхилення
від невизначеності просування на позицію менеджера,
робота в невеликих організаціях, конкуренція між пра-
цівниками, індивідуальне прийняття рішень, робота з
іноземним менеджером мають тенденцію розглядатися
як ризиковані ситуації, з якими більшість не хотіла б
зіштовхнутися.

Величина "колективізм" демонструє прагнення парт-
нера по підприємству за участю іноземного капіталу
надавати більшого значення колективістським трудовим
цінностям (використання накопиченого досвіду, фізичні
умови праці, навчання), ніж індивідуалістичним (особи-
стий час, свобода, вибір).

Величина "мужність" показує, яким цінностям
представник даної національної культури віддає пе-
ревагу: трудовим (удосконалення, дохід, навчання, су-
часність, що звичайно асоціюються з чоловічим по-
чатком) чи духовним (дружелюбна атмосфера,
стабільність положення, фізичні умови праці, осо-
бистість керівника, взаємодія, що більш характерні
для жіночого початку).

Розрахувавши показник "довгострокова орієнта-
ція", можна визначити, чи здатні будуть фахівці прий-
маючої країни орієнтуватися на досягнення результа-
ту, приймати власні ризиковані рішення, розробляти й
реалізовувати стратегічні пропозиції.

Аналіз рівнів корпоративної культури, використо-
вується для визначення унікальних атрибутів культури,
що відображають мислення членів організації. Для по-
рівняння організаційних культур представників різних
країн, а також для визначення зв'язків між культурою
та іншими аспектами діяльності організації.

Аналіз зовнішніх проявів, разом із пізнанням гли-
бинніших рівнів культури в ході проведення індиві-
дуального анкетування та їх постійне зіставлення доз-
воляє консультантам поступово вибудувати культурну
парадигму компанії.

Анкетування українських працівників і обробка от-
риманих даних для дослідження культурних особливо-
стей партнерів по підприємству за участю іноземного
капіталу, повинні бути проведені експертною комісією.

Крім того, слід виділити такі поняття, як "позитив-
на" і "негативна різниця". У випадку, коли зміна від низь-
кого до високого значення індексу є більш природною і
не викликає істотних змін у культурних цінностях (зміна
індивідуальної точки зору) визначається як позитивна
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Рис. 2. Перемінні крос-культурних проблем міжнародного співробітництва

різниця. Негативна різниця свідчить про те, що компен-
сація розходження від низького до високого значення
індексу вимагає радикального перегляду культурних
цінностей персоналу підприємства за участю іноземно-
го капіталу, що є більш складним процесом, ніж зміна
індивідуальної точки зору [4].

 Цей метод повністю розкриває культурні та осо-
бистісні відмінності іноземних партнерів по підприєм-
ству, але він є дуже складним і трудомістким методом
для більшості представництв іноземних фірм в Україні.
Тут необхідними є використання експертів чи проведен-
ня спеціального навчання робітників представництв іно-
земних компаній для повного, об'єктивного, правиль-
ного й всебічного аналізу результатів анкетування пер-
соналу для виявлення культурних розходжень в орга-
нізаційній культурі партнерів по підприємству за учас-
тю іноземного капіталу.

Тому пропонується проведення аналізу та адаптації
корпоративної культури у представництвах іноземних
підприємств в Україні поетапно.

На першому етапі представництвам іноземних фірм
в Україні потрібен більш простий і швидкий спосіб ви-
явлення і визначення основних крос-культурних про-
блем, що впливають на успішну спільну діяльність
підприємства за участю іноземного капіталу. Доцільним
є застосування оцінки перемінних крос-культурних про-
блем міжнародного менеджменту з використанням
якісних характеристик.

У літературі, присвяченій питанням крос-культур-
ного менеджменту, для виявлення взаємодії організа-
ційної культури й міжнародної діяльності виділяють
основні перемінні крос-культурних проблем (рис. 2), що
знаходяться між собою у взаємозв'язку і, перетинаю-
чись, дозволяють структурувати великий матеріал, що
описує культурні розходження кожного партнера по
підприємству за участю іноземного капіталу [1, 3]. До
числа таких перемінних відносяться: мова, релігія, со-
ціальна організація суспільства, його цінності та взає-
мовідносини, освіта й технологія, право та політика, гео-
графія і мистецтво, які аналізуються і виділяються як
основні крос-культурні проблеми в діяльності конкрет-
ного підприємства за участю іноземного капіталу.

Мова є основою формування людських груп, засо-
бом комунікації, вираження думок і почуттів. У міжна-
родному бізнесі англійська мова є домінуючою; підра-
ховано, що не менше 2/3 ділової переписки у світі
здійснюється цією мовою. Однак у багатьох країнах є
прагнення користуватися лише своєю мовою.

Наступна перемінна — релігія. Вона відображує
пошуки людей ідеального життя і містить у собі погляд
на світ, дійсні цінності, релігійні обряди. Всі існуючі
світові релігії орієнтовані на природу: християнство,
буддизм, іслам, іудаїзм. Релігія як елемент організацій-
ної культури впливає на економічну діяльність людей і
суспільства: фаталізм може зменшити прагнення до
змін, матеріальні багатства можуть розглядатися як пе-
решкода духовному збагаченню.

Цінності та відносини у суспільстві тісно пов'язані з
релігійними почуттями. Часто вони є несвідомими, але
визначають вибір у тій чи іншій ситуації. Формування
системи цінностей і відносин відбувається індивідуаль-
но в кожної людини. Однак є три важливих елементи,
що мають безпосереднє відношення до міжнародної
діяльності: відношення до часу, до досягнень і багатства.

Соціальна організація суспільства, як перемінна
крос-культурних проблем, розглядає роль родинних
зв'язків у прийнятті повсякденних рішень, ступінь гра-
дації населення і розходження між вищими, середніми і
нижчими класами, домінування індивідуалізму чи колек-
тивізму у суспільстві. При вході в нове культурно-со-
ціальне середовище завжди необхідно враховувати взає-
мовідносини у малих соціальних групах і, в першу чер-
гу, у родині.

Рівень освіти в країні впливає на формування техні-
чного потенціалу держави. Вивчення технічного рівня
іншої держави у широкому значенні може дати інфор-
мацію про рівень розвитку й потенціал ринку, ступінь
розвитку його інфраструктури (транспорту, енергети-
ки, водопостачання, телекомунікацій тощо), а також про
те, який ступінь урбанізації й розвитку "промислових
цінностей" у населення. Крім того, такі дослідження
дозволяють оцінити стабільність ринку робочої сили, її
здатність до навчання і ступінь її продуктивності, відно-
шення до науки, нововведень і до співробітництва з діло-
вим світом.

Географічні умови часто сприймаються як необо-
в'язковий елемент організаційної культури. Однак, слід
зазначити, що географічне положення країни багато в
чому впливає на формування національного характеру,
цінності, позиції та норми суспільства.

Основним питанням в області дослідження культур-
них міжнаціональних особливостей є визначення кри-
теріїв зіставлення культур. У великій науковій літера-
турі представлено різні думки і позиції дослідників з
даного питання [2, 4, 6].

Метод аналізу культурних особливостей партнерів
по підприємству за участю іноземного капіталу скла-
дається в якісній оцінці і виявленні проблемних крос-
культурних перемінних на підприємстві за участю іно-
земного капіталу з подальшим удосконаленням і міні-
мізацією виявлених культурних розходжень (таб. 2).

ВИСНОВКИ
1. Корпоративною культурою є система формаль-

них і неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і
традицій, індивідуальних і групових інтересів, особли-
востей поведінки персоналу даної організаційної струк-
тури, стилю керівництва, показників задоволеності пра-
цівників умовами праці, рівня взаємного співробітницт-
ва та сумісності працівників між собою і з організацією,
перспектив розвитку.

2. У міжнародній діяльності фактори культурного
середовища створюють самі великі складності. Корек-
тна оцінка культурних особливостей і правильне їх



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39www.economy.in.ua

Таблиця 2. Оцінка перемінних крос-культурних проблем міжнародного менеджменту
з використанням якісних характеристик

Перемінні  
крос-культурного 
менеджменту 

Оцінка культурних перемінних 
Заходи з удосконалення і мінімізації культурних 

розходжень 

Релігія Визначення співіснування різних культур. 
Відношення до релігійних свят 

Проведення спільних культурних заходів, що 
дозволяють познайомитися, вивчити і зрозуміти 
основні традиції партнерів 

Політика і право Вирішення конфліктних питань  

Мова Кількість співробітників, які володіють 
іноземною мовою (включаючи іноземну мову, 
якою спілкується партнер по підприємству за 
участю іноземного капіталу) 

Проведення мовних курсів. Прийом на роботу 
співробітників, які вільно спілкуються 
іноземними мовами 

Освіта, технологія Визначення відповідності рівня технічних, 
природничо-наукових, гуманітарних знань і 
кваліфікації співробітників. Визначення 
ставлення до нововведень 

Проведення курсів підвищення кваліфікації 
співробітників 

Цінності та відносини Визначення ставлення до часу, до досягнень, 
удосконалення і багатства 

Можливість проведення перерв, у підходящий 
час для більшості співробітників. Введення 
градації матеріального заохочення 

Соціальна організація Вивчення колективістських трудових і 
індивідуалістичних цінностей персоналу. 
Визначення пропорцій управлінського персоналу 
та розходження в заробітній платі 

Можливість виділення колективних трудових 
цінностей (використання накопиченого досвіду, 
умови праці та навчання), та індивідуальних 
(вибір, особистий час, свобода) чи їх поєднання 

урахування стають усе більш необхідним. Брати до ува-
ги фактори культурного середовища необхідно через
складну і багаторівневу структуру культури, що виз-
начає розмаїтість її функцій у житті кожного суспіль-
ства.

3. Мінімізація культурних розходжень неможлива
без всебічного аналізу культурної специфіки груп та
індивідуумів, з яких складається підприємство за учас-
тю іноземного капіталу. Доцільно як використання
адаптованого методу Г. Хофстеда та Е. Шейна, так і для
оцінка перемінних крос-культурних проблем з викори-
станням якісних характеристик конкретного представ-
ництва іноземного підприємства.

4. Головна мета впровадження адаптації корпора-
тивної культури у функціонуванні організації — це
створення одностайності фахівців при прийнятті
рішень. Корпоративна культура припускає передба-
чуваність і керованість поведінки, тактичну або стра-
тегічну спрямованість; об'єктом її впливу є люди.
Оцінка корпоративної культури як "успішна" може
бути надана тільки тоді, коли вона сприяє формуван-
ню відчуття добробуту і сприяє досягненню постав-
лених цілей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що

темпи та загальний вектор напрямку соціально-еконо-
мічного прогресу національної економіки в значній мірі
залежать від конкурентоспроможності країни. Катего-
рія соціальної конкурентоспроможності — відносно
нове поняття, яке сприймається як саме собою зрозу-
міле. Однак актуальність цього поняття стає все більш
відчутною. Це вимагає не просто визначення його як
економічної категорії, а й окреслення цілей та ме-
ханізмів її досягнення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМАТИКИ

На сьогодні створена значна теоретична база у сфері
конкурентоспроможності національної економіки.
Проте необхідні подальші дослідження питань забез-
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печення конкурентоспроможності національної еконо-
міки, а саме соціальний аспект. Зокрема відсутній за-
гальновизнаний підхід до трактування соціальної кон-
курентоспроможності національної економіки не виді-
лені ключові чинники її забезпечення та не розроблені
на їх основі шляхи підвищення соціальної конкурентос-
проможності, які відповідатимуть сучасним умовам, що
зумовлює актуальність дослідження з точки зору теорії.

Питання забезпечення соціальної конкурентоспро-
можності економіки України розглядаються в працях
вітчизняних вчених: Л.Л. Антонюк, Я.Б. Базилюк,
А.С. Гальчинський, З.І. Галушка, В.М. Геєць, Я.А. Жаліло,
Е.М. Лібанова, Б.Є. Кваснюк, І.Г. Мансуров, Ю. Полу-
нєв, Г.Н. Філюк, Б. Гаврилишин, А. Гальчинський, Т. Гай-
дай, О. Грішнова, П. Єщенко, Ю. Зайцев, В. Ільїн, Б. Квас-
нюк, І. Мазур, І. Малий, В. Мандибура, Б. Пасхавер та
ін.
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Проаналізувати сутність категорії соціальної

конкурентоспроможність національної економі-
ки, обгрунтувати соціальну конкурентоспро-
можність національної економіки. Охарактеризу-
вати механізм забезпечення соціальної конкурен-
тоспроможності в умовах становлення національ-
ної економіки.

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ
Соціальна конкурентоспроможність країни —

це порівняльний стан розвитку соціальних про-
цесів і явищ, який характеризує її місце у світово-
му співтоваристві, наявність порівняльних переваг
за показниками рівня життя, соціальної безпеки,
ступенем розв'язання глобальних проблем та по-
тенційні можливості (економічні, технологічні,
інституціональні, людські та інші) для забезпечен-
ня й підтримання високого конкурентного стату-
су у політичній, економічній та соціокультурній
сферах.

Соціальну конкурентоспроможність економ-
іки необхідно аналізувати всебічно: по-перше, з
позицій конкурентоспроможності національної
економіки в цілому, обсягів та темпів зростання
ВВП, достатності та ефективності інвестицій у сфери і
галузі, які забезпечують соціальну конкурентоспро-
можність країни; по-друге, з огляду на кількісні та якісні
характеристики існуючого та максимально ефективно-
го соціального потенціалу конкурентоспроможності;
по-третє, виходячи з аналізу стратегічних соціальних
цілей розвитку країни та міри їх реалізації у даний пер-
іод часу.

Механізм забезпечення соціальної конкурентоспро-
можності в умовах становлення національної економі-
ки включає сукупність економічних умов, правових
інструментів та напрямів соціальної політики держави,
сучасних інноваційних технологій та виробництв, а та-
кож соціальних інститутів та інституцій громадянсько-
го суспільства, спрямованих на зростання потенціалу
соціальної конкурентоспроможності економіки (рис. 1).

 Головними передумовами забезпечення потенціалу
соціальної конкурентоспроможності залишаються еко-
номічні. У "Програмі економічних реформ на 2010—2014
роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава" визначено широкий
набір стратегічних економічних перетворень за п'ятьма
напрямами [10]:

1. Створення базових передумов економічного рос-
ту через утримання низького рівня інфляції, стабілізації
державних фінансів і створення стійкої фінансової си-
стеми.

2. Формування режиму максимального сприяння
бізнесу шляхом зменшення втручання держави в еко-
номіку, зниження адміністративних бар'єрів для його
розвитку, модернізації податкової системи й поглиблен-
ня міжнародної економічної інтеграції України.

3. Модернізація інфраструктури й базових секторів
шляхом усунення усталених структурних проблем в
енергетичній, вугільній, нафтогазовій галузях і ЖКГ, а
також розвитку транспортної інфраструктури й ринку
землі. Перехід від дотацій до самоокупності виробниц-
тва й соціальних послуг.

4. Збереження й розвиток людського й соціального
капіталу шляхом підвищення ефективності й стабіль-
ності соціального захисту, поліпшення якості й доступ-
ності освіти й медичного обслуговування.

5. Підвищення ефективності державного управлін-
ня шляхом реформування державної служби й виконав-
чої влади [10].

Протягом 2010—2013 років на виконання Програ-
ми економічних реформ та відповідно до національних
планів дій щодо її впровадження були прийняті від-
повідні нормативно-правові акти та здійснені відповідні

заходи, спрямовані на реалізацію цих реформ. Це За-
кони України, Постанови Кабінету Міністрів України,
Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази
відповідних міністерств щодо Стабілізації Державного
бюджету, реформування податкової системи, дерегу-
ляції й розвитку підприємництва, приватизації й управ-
ління державною власністю, розвитку сільського гос-
подарства й земельної реформи, реформування систе-
ми медичного обслуговування, системи освіти, пенсій-
ного страхування, пенсійного забезпечення, розвитку
культури, міжнародної інтеграції та співпраці. Наведені
нормативні документи та намічені ними заходи розроб-
ляються у відповідності до міжнародних стандартів, а
їхня реалізація спрямована на забезпечення сучасного
рівня конкурентоспроможного соціально-економічно-
го розвитку.

Інноваційна діяльність, розвиток інноваційних тех-
нологій і виробництва на сучасному рівні розвитку НТП
та удосконалення соціально-економічних відносин за-
безпечують об'єктивні передумови соціальної конку-
рентоспроможності, оскільки виводять економіку краї-
ни на сучасний рівень розвитку і дозволяють на цьому
рівні розв'язувати соціальні завдання.

Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні є
кризовим, не відповідає показникам розвитку інновац-
ійних процесів у тих країнах, де інноваційний розвиток
є пріоритетом економічної стратегії. На сьогодні лише
16,2% підприємств вважаються інноваційно активними
в Україні. Ця частка ще на 0,3% менша, ніж була у 2001
році [9].

Концепцією Загальнодержавної цільової програми
розвитку промисловості України на період до 2017 року
передбачається: зростання рівня інноваційності промис-
лового виробництва. Частка інноваційної продукції в
загальному обсязі реалізованої промислової продукції
підвищиться до 15—20% у 2012 році і до 30—35% у 2017
році (2005 рік — 6,5%), що дасть можливість значно по-
кращити забезпечення зростаючих потреб економіки в
сучасних видах промислової продукції, реалізуючи
стратегію інноваційного прориву; зниження енергоєм-
ності промислового виробництва до 2017 року — в 2,4
рази, що дасть можливість суттєво наблизитися за цим
показником до рівня розвинутих європейських країн [6].

Умови розвитку бізнесу значною мірою визначають-
ся існуючими правовими нормами господарювання,
господарським законодавством, системою неформаль-
них суспільних інститутів, які регулюють систему соц-
іально-економічних відносин. Так, зокрема, основними
причинами, що стримують розвиток малого і середньо-
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го підприємництва в Україні є: обмеженість внутрішніх
фінансових ресурсів та ускладнений доступ до зовнішніх
джерел фінансування, складність залучення значних
інвестицій; складність, тривалість та, як наслідок, знач-
на вартість проходження дозвільних і погоджувальних
процедур; недостатній рівень відповідальності посадо-
вих осіб дозвільних служб та низький рівень обізнаності
підприємців про механізм притягнення їх до відповідаль-
ності; складність процедури започаткування бізнесу та
виходу з бізнесу; обмеженість інформаційного, кон-
сультативного та методичного забезпечення підприєм-
ницької діяльності, в тому числі з питань сертифікації
продукції та послуг, а також впровадження систем
управління якістю; недосконалість системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для
підприємницької діяльності; недостатньо налагоджений
механізм партнерства у сфері корпоративно-соціальної
відповідальності; недостатній рівень доцільності прозо-
рості регуляторної діяльності, що не дозволяє суб'єктам
господарювання планувати свою діяльність; відсутність
дієвого механізму підтримки інноваційної діяльності;
складний доступ вітчизняного МСП до сучасних техно-
логій; недостатня активність представників МСП щодо
захисту власних інтересів; недостатньо розвинена сис-
тема інфраструктури підтримки підприємництва; недо-
статній рівень залучення молоді до підприємництва;
низька активність сільського населення до започатку-
вання власної справи; недосконала система державно-
го нагляду за підприємницькою діяльністю; складність
процедур сертифікації і стандартизації товарів та по-
слуг [7].

З погляду забезпечення соціальної конкуренто-
спроможності економіки сучасна соціально-економіч-
на політика має декілька напрямів:

1) забезпечення умов зростання добробуту, оплати
праці, пенсійного забезпечення, соціального захисту
різних верств населення;

2) спрямованість на модернізацію економіки та впро-
вадження інновацій, що сприяють поліпшенню умов
життя і праці населення;

3) спрямованість на визнання пріоритету людсько-
го фактора, формування соціального капіталу, більш
повне врахування інтересів трудящих і суспільства в
цілому;

4) орієнтація на зовнішній вимір соціальної та еко-
номічної політики;

5) участь у розробці й реалізації програм розв'язан-
ня глобальних проблем, що стоять перед світовим
співтовариством сьогодні — сталий розвиток, соціаль-
на екологія, перетворення зон соціально-економічної
безпеки в загально-світовий простір.

Разом з тим, для забезпечення соціальної конкурен-
тоспроможності існують економічні передумови, ос-
кільки у сфері економіки не лише створюються споживчі
блага, а й удосконалюються характеристики робочої
сили, створюються умови для поліпшення якості людсь-
кого капіталу, формування соціального капіталу, роз-
витку відносин соціального партнерства держави і бізне-
су. З огляду на це, економічна складова механізму за-
безпечення соціальної конкурентоспроможності не
може бути описана лише показниками конкурентосп-
роможності національної економіки та обсягів націо-
нального виробництва у розрахунку на душу населен-
ня, — вона втілює в собі характеристики технологій ви-
робництва, умов праці і відпочинку, соціального захис-
ту працюючих, соціальну відповідальність бізнесу, еко-
логічну безпеку виробництва, соціально-психологічний
клімат та інші чинники. Великого значення набуває не-
обхідність розвитку дрібного і середнього бізнесу.

Як зазначено у "Концепції Загальнодержавної про-
грами розвитку малого і середнього підприємництва на
2014—2024 роки", у країнах з розвиненою ринковою
економікою чисельність зайнятих у сфері малого
підприємництва, як правило, перевищує 50 % населен-

ня працездатного віку (країни ЄС), а подекуди, може
наближатись і до 80 % (Японія). Натомість в Україні у
сфері малого підприємництва чисельність зайнятих ста-
новить 24,9 % населення працездатного віку. У складі
ВВП країн "старої" Європи (Німеччина, Франція) про-
дукція малих підприємств складає понад 50 % та країн
"нової" Європи (Чехія, Словаччина, Угорщина) — по-
над 30—40 % ВВП. Для порівняння — в Україні (за да-
ними 2011 р.) цей показник дорівнював 7%. У 2012 році
загальна кількість суб'єктів малого підприємництва на
10 тисяч осіб наявного населення України становила 360
одиниць, що на 22,4 % менше, ніж у 2011 році. Частка
малих та середніх підприємств в Україні становила
відповідно 93,7% та 5,7 %. Протягом 2010—2012 років
ці показники суттєвих змін не зазнали. У суб'єктів МСП
у 2012 році працювало 5147,9 тис. осіб (з них у суб'єктів
малого підприємництва — 2271,5 тис. осіб, у суб'єктів
середнього підприємництва — понад 3669 тис. осіб).
Кількість найманих працівників у порівнянні з 2011 ро-
ком зменшилась на 3,2 % (1257 тис. осіб) [11].

Потенціал соціальної конкурентоспроможності в
умовах становлення національної економіки закла-
дається також механізмом функціонування соціальних
інститутів. Соціальні інститути як певні форми органі-
зації і регулювання суспільного життя (політика, еко-
номіка, сім'я, релігія, освіта), що історично склалися,
забезпечують виконання життєво важливих для су-
спільства функцій, включають сукупність норм, ролей,
взірців поведінки, приписів, спеціальних установ, сис-
тему соціального контролю. Інституційна діяльність є
формою людської діяльності, яка грунтується на чітко
розробленій системі правил і норм, а також розвинуто-
му соціальному контролі за її виконанням. Вона
здійснюється людьми, об'єднаними в групи, асоціації, де
є поділ на статуси і ролі згідно з потребами групи чи
суспільства. Інститути підтримують соціальну структу-
ру та упорядкованість у суспільстві. Вони є символами
порядку й організованості в суспільстві [13]. Це родинні
зв'язки, заклади освіти, культури і мистецтва, трудові
колективи, засоби масової інформації, місцеві громади,
релігійні, громадські та політичні організації / об'єднан-
ня, профспілки, інститути спеціального призначення для
окремих соціально-демографічних груп, котрі потребу-
ють особливої суспільної уваги тощо.

Формування та функціонування сучасних соціаль-
них інститутів у взаємодії з іншими елементами механі-
зму забезпечення соціальної конкурентоспроможності
економіки країни дозволяє оцінювати й сприймати краї-
ну як порівнювану за визначеними критеріями, які доз-
воляють оцінити її конкурентні переваги чи недоліки,
які необхідно викорінювати. Вони виступають характе-
ристикою рівня соціалізації економіки, сприяють збли-
женню з соціальними механізмами функціонування еко-
номік розвинених країн. Як зазначає В.М. Геєць,
"…зближення України з ЄС насамперед має відбувати-
ся не стільки в економічній і політичній сфері, скільки в
соціальній — у царині соціалізації — способі життя,
цінностях, що його зумовлюють, вихованні та освіті
нинішніх і майбутніх співгромадян на європейський
кшталт. Хоча слід зважати, що теперішні соціально-еко-
номічні та суспільно-політичні досягнення ЄС є резуль-
татом тривалого історичного процесу (людських дій,
міжособистісних, міжгрупових, міжкласових інте-
ракцій), в ході якого і сформувалася сучасна євроспіль-
нота — сукупність людей (спочатку переважно жителів
"старої" Європи), у яких протягом кількох поколінь
поступово формувалася європейська ментальність. Її
стрижень — спільна, попри національні відмінності й
самобутність кожної країни ЄС, повага і безперечне
визнання традицій, норм і правил (і, відповідно, го-
товність згідно з ними жити/діяти), які становлять
змістовну основу сучасної європейської демократії" [1].
Отже, показником соціальної конкурентоспромож-
ності є відповідність (наближення) соціальних інститутів
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сучасним цивілізаційним нормам, яка забезпечує адек-
ватність суспільного розвитку стратегічним пріорите-
там і глобальним цілям світового співтовариства.

Ще однією характеристикою потенціалу соціаль-
ної конкурентоспроможності країни вважаємо рівень
розвитку громадянського суспільства. Громадянське
суспільство характеризується як розгалужена мережа
незалежних від держави суспільних інститутів, що реа-
лізують індивідуальні та колективні потреби. Головні
ознаки громадянського суспільства полягають у: роз-
межуванні компетенції держави і суспільства, неза-
лежності інститутів громадянського суспільства від
держави в рамках своєї компетенції; демократії і плю-
ралізмі в політичній сфері; функціонуванні в умовах
ринкової економіки, основу якої складають недер-
жавні підприємства; визнанні середнього класу як соц-
іальної основи громадянського суспільства; функціо-
нуванні в умовах правової держави, пріоритетності
прав і свобод індивіда над інтересами держави, ідео-
логічного і політичного плюралізму, свободи слова і
засобів масової інформації.

Україна посідає 46 місце в індексі сприятливого се-
редовища для громадянського суспільства (2012 р.). Ще
у вересні 2011 року Україна приєдналася до міжнарод-
ної Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", підтвер-
дивши, що поділяє основні принципи Партнерства: за-
безпечення прозорості державного управління, залу-
чення громадськості до формування та реалізації дер-
жавної політики, протидія корупції та впровадження
нових інформаційних технологій [2]. З метою посилен-
ня взаємодії з представниками інститутів громадянсь-
кого суспільства Кабінет Міністрів у 2012 році утворив
новий консультативно-дорадчий орган — Раду голів
громадських рад при органах виконавчої влади.

Громадянське суспільство України характеризують
як перехідне та неконсолідоване, тобто таке, що не до-
сягло рівня, що асоціюється із сталою ліберальною де-
мократією, та зберігає ризик "відкату" до менш розви-
неного стану. За даними Індексу сталості НУО, стан
розвитку громадянського суспільства в Україні оціне-
нюються у 3,5 бали (за шкалою від 1 до 7, де поріг кон-
солідації складає 3 бали). За даними дослідження "Пе-
рехідні держави", стан розвитку громадянського сусп-
ільства України оцінено у 2,5 бали (за шкалою від 1 до 7,
поріг консолідації — 2 бали). Отже, громадянське сус-
пільство України наближене до консолідованого, про-
те з 2006 року практично не рухається у цьому напряі.

Економічні показники розвитку громадянського
суспільства в Україні та у інших країнах такі:

1. За відсотком економічно активного населення,
працевлаштованого в НУО, Україна знаходиться на рівні
Румунії та Польщі. За оцінкою експертів, близько 1%
економічно активного населення України працює у НУО.
У Чехії та Угорщині цей показник є майже удвічі більшим
(1,7% та 2% відповідно), у Німеччині — майже у 7 разів
більшим — 6,8% [14].

2. Частка фінансової підтримки з державного чи
місцевого бюджетів (у вигляді як грантів, так і відшко-
дувань за надані послуги) у бюджеті пересічної ІГС Ук-
раїни становить 2—3%, пересічної ІГС країни ЕС-40—
60%. За цим показником Україна знаходить на рівні
Філіппін, Пакистану та Кенії. Частка фінансової
підтримки у загальних доходах ІГС України становить
близько 8%, натомість у Чехії це 39%, в Угорщині — 27%,
а у Польщі — 24%. Частка доходів від продажу послуг у
загальних доходах ІГС України становить 18,7%, на-
томість у Чехії цей показник становить 47%, в Угорщині
— 55%, а у Польщі — 60%. Частка ІГС у ВВП України
становить 0.73 %, у Чехії цей показник становить 1,3%,
у Франції — 4,2%, у Бельгії — 5%, у Канаді — 7,9% [6]. У
країнах, де ведеться таке спостереження, з 2002 по 2007
рік частка ІГС у ВВП зростала у середньому вдвічі швид-
ше, ніж власно ВВП. В Україні частка ІГС у ВВП змен-
шилася порівняно із минулим роком (0,78%).

3. Україна відстає від інших посткомуністичних
країн та загалом від країн ЄС за усіма економічними по-
казниками розвитку громадянського суспільства. Таке
відставання не є пропорційним відставанню за кількістю
зареєстрованих організацій.

4. Стан довіри населення України до громадських
організацій (ГО): кількість громадян, які не довіряють
громадським організаціям, стабільно перевищує кіль-
кість тих, хто їм довіряє. Загалом 28,4% населення Ук-
раїни довіряє ГО. При цьому лише 3,4% населення дов-
іряють повністю, 25,2%, — скоріше довіряють. Не дові-
ряє ГО 53,3% населення, при цьому 21,7% не довіряє
повністю, а 31,58 — скоріше не довіряє (середній показ-
ники за останні два роки на основі даних соціологічних
досліджень Центру Разумкова [3]);

5. Середній показник довіри до громадянського сус-
пільства в Україні є нижчим, ніж середній показник у
Албанії (39,6%) або у Грузії (45,6%) [4];

 У країнах ЄС держава залучає інституції грома-
дянського суспільства до процесу підготовки та прий-
няття рішень через систему тристоронніх органів со-
ціального партнерства та численні консультативно-до-
радчі ради або комісії, що функціонують при органах
державної влади, делегує їм виконання частини своїх
функцій у гуманітарній, екологічній, соціальній та інших
сферах державної політики. Так, наприклад, у Німеч-
чині громадські організації за рахунок федерального
бюджету надають громадянам 60 % соціальних послуг.
У Польщі у сфері соціальної допомоги працює близько
третини всіх громадських організацій (що опікуються
дітьми та молоддю, інвалідами, людьми похилого віку,
безробітними, бездомними та ін.) В Угорщині соціальні
послуги надають 25 %, у Румунії — 19 % неурядових
організацій. Важливою формою взаємодії органів вла-
ди з громадськими організаціями у Франції є укладання
договорів та делегування частини діяльності щодо за-
безпечення суспільно значущих послуг (наприклад ко-
мунальних) [5].

В Україні на сучасному етапі ринкових реформ
сформовано біпартизм як одну з неокорпоративних
моделей узгодження інтересів. Для такої моделі вла-
стивими є непублічні процеси узгодження інтересів
бізнесу та держави, що мають наслідком прийняття
органами державної влади рішень, які часто встанов-
люють різні преференції для конкретного бізнесу.
"Незавершеність ринкових перетворень ...спричини-
ла розвиток специфічного "дикого капіталізму", де
підприємництво співіснує з бюрократією, а державні
ресурси тривалий час перерозподілялися так, як і в
соціалістичні часи — на основі кумівства, блату та
"політичного даху". Оскільки ведення великого бізне-
су за таких умов спрямоване передусім на залучення
та освоєння бюджетного фінансування, великий
бізнес об'єктивно прагне мати доступ до розроблен-
ня та ухвалення необхідних рішень в уряді та парла-
менті [12].

У механізмі забезпечення соціальної конкуренто-
спроможності національної економіки велике значен-
ня мають чинники, тенденції та передумови формуван-
ня конкурентоспроможності людського капіталу.

Як доводять науковці, процес формування конку-
рентоспроможності людського капіталу — тривалий
процес, який вимагає проходження ряду етапів: перший
— формування людського потенціалу, що включає де-
мографічне відтворення — забезпечення екстенсивної
бази конкурентоспроможності людського капіталу;
другий — формування людського потенціалу в частині
нарощення якісних характеристик в ході набуття знань,
вмінь та досвіду — забезпечення інтенсивної бази кон-
курентоспроможності людського капіталу; третій —
конвертації людського потенціалу в людський капітал
— капіталізації людського потенціалу; четвертий —
підвищення ефективності експлуатації людського капі-
талу [8].
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З точки зору характеристик людського капіталу,
конкурентоспроможність економіки країни визначаєть-
ся масштабами економіки, за яких потенційні інвестори
максимізують бізнесові ефекти. Природно, що країни з
найбільшими ринками виступають пріоритетними цільо-
вими сегментами інвестування, і перелік лідерів за об-
сягами залучених інвестицій фактично співпадає зі спис-
ком лідерів світової економіки [15].

Серед усіх чинників якість людського капіталу має
визначальне значення. Як показують практика та досвід
розвинених країн, до чинників формування конкурентос-
проможності людського капіталу країни відносяться:
демографічний потенціал — чисельність населення, спо-
живачів, зростання яких формує резерви збільшення ви-
робництва, і, як наслідок, національної економіки; дохо-
ди населення, збільшення яких поряд ефектами поперед-
нього чинника, зміщує структуру споживання в сторону
товарів тривалого використання, забезпечує формуван-
ня високотехнологічних галузей орієнтованих на інно-
ваційний розвиток, нагромадження ресурсів інвестуван-
ня в освіту, охорону здоров'я, наукові дослідження тощо;
структура економіки, в якій переважання галузей орієн-
тованих на товари кінцевого споживання та незначна
частка мілітаризованих секторів забезпечує високий
мультиплікативний ефект від приросту споживання;
відсутність надмірної концентрації державного регулю-
вання галузей та секторів економіки, дерегулювання си-
стеми управління макроекономічними процесами, усу-
нення бар'єрів міжнародної торгівлі; низький рівень еко-
номічної та політичної корупції, що забезпечує уникнен-
ня вищості окремих осіб, національних, соціальних та
політичних груп над іншим населенням.

Таким чином, дослідження складових механізму за-
безпечення соціальної конкурентоспроможності в умо-
вах становлення національної економіки України пока-
зує наявність тісного взаємозв'язку між ними, однако-
ву важливість як економічних, так і соціальних чинників,
що забезпечують високий потенціал соціальної конку-
рентоспроможності країни та її конкурентний соціаль-
ний статус у міжнародних відносинах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Еволюційна динаміка економічного розвитку сфор-

мулювала ряд передумов, які зумовлюють необхідність
пошуку та впровадження нових методів, технологій,
інструментів у системі регулювання розвитком турис-
тично-рекреаційного комплексу регіону. Розвиток ту-
ристично-рекреаційного комплексу, що виявляється в
багатогалузевому характері і тісній факторній взаємо-
залежності з іншими підсистемами народного господар-
ства, ініціює необхідність теоретичного дослідження та
практичної реалізації процесу регулювання розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу з
урахуванням територіальних особливостей і функцій.

Ефективне регулювання туристично-рекреаційного
комплексу як територіальною системою передбачає по-
шук, впровадження та адаптацію до конкретних еконо-
мічних умов функціонування економічної системи регі-
ону. Беручи до уваги підвищену ступінь складності
структурного різноманіття елементів і підсистем тури-
стично-рекреаційного комплексу як об'єкта регіональ-
ного управління в існуючих умовах невизначеності і не-
стійкості внутрішнього і зовнішнього середовища, ви-
никає необхідність використання резервів, закладених
у модернізації процесу регулювання туристично-рек-
реаційним комплексом.
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Метою цієї статті є побудова вдалого механізму еко-

номічного регулювання розвитку регіонального турис-
тично-рекреаційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туристично-рекреаційний комплекс забезпечує зро-

стаючий попит споживачів на задоволення своїх потреб
в туристично-рекреаційних послугах, що вносить знач-
ний внесок у соціально-економічний розвиток регіону за
рахунок збільшення дохідної частини державних і муні-
ципальних бюджетів, припливу інвестицій, збільшення
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числа робочих місць, покращення здоров'я населення,
збереження та раціонального використання культурно-
історичного та природної спадщини. Важливу роль при
цьому відіграє система регулювання процесами надання
послуг туристично-рекреаційного комплексу, регулюю-
ча методи і функції даної системи, суб'єктно-об'єктні
відносини комплексу, зв'язки між обслуговуючими та
інформаційними технологіями. Дані технології, володі-
ючи високою здатністю до трансформації, дозволяють
ефективно координувати динамічні ситуації, властиві
сфери рекреаційних послуг. Налагоджена система регу-
лювання створює основи для найбільш ефективної інтег-
рації виконання окремих операцій по послугам [1].

Так, у рамках єдиного туристично-рекреаційного ком-
плексу можливо використовуючи принципи планового
бюджетування, побудувати ефективну схему перерозпо-
ділу фінансових потоків від надрентабельних секторів
(індустрія розваг та ін.) до менш рентабельним (наприк-
лад засоби розміщення) в інтересах сталого економічного
розвитку всього комплексу. Значення розробки подібної
схеми визначається і тим, що туристично-рекреаційний
комплекс забезпечує потреби у відповідних послугах не
тільки приїжджаючих туристів, а й місцевого населення
сприяючи тим самим значному поліпшеню якості життя в
регіоні. Підприємства та організації туристично-рекреа-
ційного комплексу, надаючи послуги, акумулюють функції
обслуговування на рівні структурних підрозділів, що ут-
ворюють ієрархію управління. Тому система управління
операційними процесами туристично-рекреаційного ком-
плексу в цілому і його окремих об'єктів повинна розгля-
дати можливості узгодження та інтегрування обслугову-
ючих процесів суміжних підприємств, необхідність і ре-
зерви розширення виробничої потужності туристично-
рекреаційного виробництва, підвищення продуктивності
праці і поліпшення його якості. Це забезпечується взає-
мозв'язком виробничого, інвестиційного та інноваційно-
го потенціалів підприємств, що входять в комплекс при ре-
алізації якої досягнення основної мети відбувається з най-
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кращими показниками ефективності виробництва послуг
[4]. Поставлені завдання можуть бути успішно реалізовані
шляхом застосування таких методів:

1. Реінжиніринг як метод підвищення ефективності
діяльності підприємств туристично-рекреаційного ком-
плексу.

В основі підвищення результативності організації
виробництва туристично-рекреаційних послуг лежать
оптимальні методи регулювання, що дозволяють най-
більш точно визначити правильні шляхи до досягнення
поставлених цілей, а також склад необхідних ресурсів.
Розробка інформаційних систем, що забезпечує регу-
лювання, вимагає створення методологічних основ їх
функціонування для точного визначення можливості
виконання тих чи інших видів послуг. Створювані інфор-
маційні системи передбачають безліч інформаційних
каналів, до яких відносяться результати маркетингових
досліджень, що формуються портфелі замовлень нор-
мативно-правових баз даних.

Реінжиніринг дозволяє здійснити значне стрибко-
подібне поліпшення діяльності господарюючих
суб'єктів, забезпечити їх потрібною і достатньою інфор-
мацією щодо методів регулювання. Тому він виявляєть-
ся необхідним при орієнтації суб'єктів економіки на ра-
дикальні зміни основних економічних показників таких,
як витрати, якість, швидкість обслуговування.

Реінжиніринг реалізує властивості інформаційно-
вирішальної системи виробництва туристично-рекреа-
ційних послуг, головним змістом якої є інформаційні
потоки. Роль останніх зводиться до забезпечення про-
тікання бізнес-процесів у заданих оптимальних режи-
мах на основі принципу зворотного зв'язку. Зворотній
зв'язок у системі забезпечується шляхом аналізу якості,
кількості та вартості послуг.

Вихідний контроль забезпечує даний зв'язок протягом
усього періоду надання послуг, що дозволяє вносити ко-
рективи в управління процесом виробництва послуги таким
чином підвищувати його ефективність. Вихідний контроль
передбачає обробку та аналіз відомостей про виконання
завдань, отриманих з різних робочих місць, виявлення не-
достатньої інформації і зіставлення її з планом. Рішення
щодо рутинних (звичайних) дій приймаються системою уп-
равління на основі розроблених інструкцій (методик) з на-
дання послуг по всьому спектру обслуговування.

Підприємствам туристично-рекреаційного комплексу
доцільно застосовувати реінжиніринг у випадках виявлен-
ня несприятливих для їхньої діяльності тенденцій в області
фінансування, конкурентоспроможності, прибутковості
та рівня попиту. Багато регіональних туристично-рекреа-
ційних підприємств зараз втрачають традиційні сегменти
споживачів, бо конкуруючі підприємства відповідаючи
вимогам ринкового середовища, краще адаптуються до
попиту і ринковій кон'юнктурі в цілому. Однією з причин
неефективності роботи регіональних підприємств турис-
тично-рекреаційного комплексу є слабкість фінансового
управління, відсутність гнучких управлінських структур,
що негативно позначається на загальному рівні ділової ак-
тивності та стійкості економічного зростання в регіоні [2].

У цих умовах управління витратами має бути орієн-
товане на фіксацію змінних і постійних витрат, регла-
ментацію постійних витрат і обов'язкове нормування
змінних. Для реалізації цих завдань доцільно викорис-
товувати принципи реінжинірингу.

Слід враховувати, що здійсненням реінжинірингу
займаються також благополучні підприємства, завдан-
ня яких полягає у швидкому нарощуванні відриву від
найближчих конкурентів і створенні унікальних конку-
рентних переваг.

2. Метод управління доходами підприємств турис-
тично-рекреаційного комплексу.

На поліпшення фінансових результатів діяльності
туристично-рекреаційних підприємств направлено засто-
сування методу управління доходом. Загальновідомо, що
туристично-рекреаційні послуги не підлягають збере-

женню, або накопичення, тому метод управління дохо-
дом спрямований на оптимізацію продажів продукту. Цей
управлінський інструмент припускає використання в
якості основного тимчасового критерію режим реального
часу. У практиці управління доходами слід встановлюва-
ти гнучкі ціни для одного і того ж продукту, значення
яких залежатиме від терміну продажу даного продукту і
терміну, коли цей продукт стає непридатним до викори-
стання. Це веде до необхідності розробки відповідної
тарифікації на пропоновані послуги і виділення певних
обсягів цих послуг, тобто так званого квотування [3].

Метод управління доходами може бути використа-
ний туристично-рекреаційними підприємствами різно-
го профілю з урахуванням їх специфіки. Цей метод має
такі переваги:

— поліпшення фінансово-економічних показників
підприємства за рахунок адаптації до ринку в реально-
му режимі часу і обліку можливих змін за відсутності
чіткої сегментації споживачів;

— якісне коректування маркетингової політики
підприємства на основі модифікації маркетингової стра-
тегії, якщо її напрям не відповідає перспективним змінам;

— ведення гнучкої цінової політики шляхом розроб-
ки різноманітних тарифів, що дозволяють найбільш по-
вно врахувати споживчий попит;

— підвищення ступеня конкурентності ринку тури-
стично-рекреаційних послуг за рахунок різноманітності
цінової пропозиції, інформування клієнтів про гнучкі
знижки і розповсюдження цієї практики на всіх учас-
ників ринку, незалежно від їх розміру та спеціалізації;

— підвищення рентабельності кожної послуги
підприємства.

Незважаючи на переконливі переваги, метод управ-
ління доходами не отримав поки належного поширен-
ня в практиці вітчизняних підприємств туристично-рек-
реаційної сфери. Це пояснюється відсутністю ринкових
досліджень, банку статистичних даних про клієнтів, не-
достатнім кваліфікаційним рівнем обслуговуючого та
управлінського персоналу. При цьому зарубіжні менед-
жери домагаються, шляхом використання даного мето-
ду, збільшення доходу однієї послуги на 3—5% у висо-
кий сезон і істотного скорочення втрат в низький сезон.

Відзначимо, що повна система управління дохода-
ми повинна включати ряд елементів таких, як база да-
них, модуль аналізу і прогнозів, модуль оптимізації,
модуль діагностування, інтерфейс користувача, інтер-
фейс з іншими системами. Застосування моделі доходів
має забезпечувати принцип цілісності, на основі якого
система в разі виявлення відхилень, видає відповідне
попередження менеджерам, а також автоматично вно-
сить певні зміни, що дозволяють оптимізувати фінан-
совий результат діяльності підприємства.

3. Роль структури капіталу підприємств туристич-
но-рекреаційного комплексу.

У сучасних економічних умовах управління форму-
ванням джерел фінансування діяльності підприємств
туристично-рекреаційного комплексу та обгрунтуван-
ня оптимальних параметрів капіталу фірми актуалізує
проблему встановлення його структурних пропорцій,
зв'язок яких з кінцевими результатами діяльності
підприємств істотна.

Структура капіталу відіграє важливу роль у форму-
ванні ринкової вартості підприємства за допомогою ре-
гулювання середньозваженої вартості капіталу. При
цьому в складі власного капіталу повинен розглядати-
ся не тільки спочатку інвестований акціонерний, пайо-
вий або індивідуальний капітал, що формує статутний
фонд підприємства, а й накопичена його частина у формі
різних резервів і фондів, а також передбачуваний до
реінвестування нерозподілений прибуток. Відповідно і
позиковий капітал повинен розглядатися у всіх формах
його використання, включаючи фінансовий лізинг, ко-
мерційний кредит, внутрішню кредиторську заборго-
ваність.
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Аналіз джерел формування активів туристично-рек-
реаційних підприємств регіону свідчить про недостатнє
використання позикового капіталу в частині довгостро-
кового і короткострокового банківських кредитів. Не-
доліки функціонування регіонального ринку кредитних
ресурсів відображаються на реальній практиці форму-
вання структури капіталу туристично-рекреаційних
підприємств, що полягає в переважанні власного капі-
талу над позиковим. Це пояснюється високою вартістю
кредитних ресурсів, що мають фінансово-забезпечений
характер, відсутністю гнучкої фінансової політики ту-
ристично-рекреаційних підприємств, та регулювання
середньозваженої ціни їх капіталу.

Рівень прибутковості використовуваного капіталу
характеризується показником середньозваженої його
вартості, що враховує операційні витрати по залучен-
ню на ринку капіталу окремих його елементів. Рівень
ризику використовуваного капіталу формує показник
питомої ваги позикового капіталу в загальній його сумі,
що генерує при певних значеннях загрозу банкрутства
підприємства [2].

Сучасні теорії структури капіталу мають методичні
інструментарії оптимізації цього показника, при яких
основними критеріями виступають:

— прийнятний рівень ризику в діяльності підприєм-
ства;

— максимізація ринкової вартості підприємства;
— мінімізація середньозваженої вартості капіталу

підприємства.
Вибір конкретного критерію оптимізації визна-

чається підприємством самостійно, проте ключовим є
показник середньозваженої вартості капіталу. Значен-
ня цього показника незаперечно в силу його високої
застосовності щодо підприємств відкритого типу, його
тісному зв'язку з прибутком, бо він виступає мінімаль-
ною нормою формування операційного прибутку
підприємства. Зазначений показник служить критерієм
визначення методу регулювання у сфері фінансового
інвестування, критеріальним показником оцінки ефек-
тивності фінансування оборотних активів, оренди
(лізингу) виробничих основних засобів придатний для
оцінки величини ризику господарської діяльності
підприємства і може використовуватися в якості норми
дисконтування вартості грошових потоків.

У цілому показники вартості капіталу підприємств
є важливим інструментом обгрунтування методів регу-
лювання спрямованих на підвищення раціональності
формування їх капіталу і результативності фінансово-
господарської діяльності підприємств.

Доцільність і ефективність методів регулювання пов'я-
заних з використанням і формуванням активів підприємств
регіонального туристично-рекреаційного комплексу, а та-
кож їх джерел, знаходить відображення в системі оціноч-
них показників фінансової стійкості та самофінансування
даного туристично-рекреаційного комплексу.

Розширення рамок застосування принципу само-
фінансування, що означає забезпечення фінансовими
ресурсами за рахунок таких власних джерел, як амор-
тизаційні відрахування і прибуток, дозволяє удоскона-
лювати організацію туристично-рекреаційного вироб-
ництва, в тому числі проводити оновлення основних за-
собів та структуризацію активів при гнучкому реагу-
ванні на потреби ринку туристично-рекреаційних по-
слуг, що актуалізує необхідність розширення процесів
відтворення основних засобів на основі активізації інве-
стиційної політики регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищення результативності регулювання регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу має по-
силювати його бюджетоутворюючу роль на муніципаль-
ному та регіональному рівні, що може вплинути і на ре-

гіональну галузеву спеціалізацію. Організація туристич-
но-рекреаційного виробництва регіону вимагає серйоз-
ного централізованого втручання з боку держави в гос-
подарський механізм розвитку регіонального туристич-
но-рекреаційного комплексу. Це знаходить підтвер-
дження в необхідності забезпечення тих соціально-еко-
номічних процесів, які пов'язані:

— з підтриманням умов життєдіяльності рекреа-
ційних підприємств на базі правової реалізації еконо-
мічних рішень;

— з проведенням стабілізаційних заходів (регулю-
вання темпів економічного розвитку підгалузей турис-
тично-рекреаційного комплексу, заохочення прогресив-
них зрушень у регіональній структурі туристично-рек-
реаційного комплексу);

— із здійсненням соціально-орієнтованого перероз-
поділу ресурсів (забезпечення надання рекреаційних
послуг населенню з невисоким рівнем доходів).

Для цього необхідно забезпечення туристично-рек-
реаційного виробництва аналітичними, індикативно-
плановими, програмними та іншими обгрунтуваннями,
насамперед по лінії поліпшення пропорцій, збалансо-
ваності структури виробництва туристично-рекреацій-
них послуг та його розміщення. Удосконалення систе-
ми регулювання розвитку туристично-рекреаційного
комплексу регіону, координація організаційно-еконо-
мічних функцій туристично-рекреаційної галузі, з ура-
хуванням використання економічних методів управлін-
ня, дозволяє вирішувати ряд взаємопов'язаних завдань.
До них належить: надання населенню регіону якісних
рекреаційних послуг у необхідній номенклатурі; отри-
мання прибутку як основного внутрішнього джерела
фінансування підприємств; забезпечення позитивного
впливу туристично-рекреаційної галузі та її інфраст-
руктури на підвищення потенціалу економіки регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Особенностью структурной перестройки отечествен-

ной промышленности является формирование оптималь-
ной структуры науки и производства, приспособленной к
рыночной экономике. Современное состояние внешней сре-
ды все больше характеризуется развитием корпоративно-
го бизнеса. Процесс интеграции предприятий выступает
необходимым условием предотвращения спада промышлен-
ного производства и устойчивого развития экономики.
Корпоративные структуры содействуют формированию
антикризисных задач и активизации инвестиционного про-
цесса, способствуют росту научно-технического потенци-
ала.

Результативность объединения хозяйствующих
субъектов достигается не только суммированием потенци-
алов участников, их рыночных долей, но и эффектом си-
нергизма. Объединение как форма организации бизнеса
может в дополнение к внутренним источникам роста от-
дельной компании привлечь дополнительные материальные
и интеллектуальные ресурсы, доступные только для интег-
рированных структур.

Процесс интеграции очень важен для развития про-
мышленных предприятий, отличающихся высокой науко-
емкостью и определяющих уровень развития народного
хозяйства страны. Промышленная интеграция, на наш
взгляд, должна обеспечиваться созданием благоприятно-
го делового и инвестиционного климата со стороны госу-
дарства. В свою очередь, интеграционные процессы в кор-
поративном бизнесе будут способствовать созданию раци-
ональной структуры промышленных регионов, активиза-
ции научно-технического и интеллектуального потенциа-
ла отечественной промышленности.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
В настоящее время накоплен значительный опыт науч-

ных исследований по вопросам развития корпоративных
структур и процессам интеграции. Различные аспекты кор-
поративного управления и деятельности интеграционных
образований исследуются в работах ряда зарубежных и
отечественных ученых: Д. Аакера, Р.Л. Акоффа, О.С. Ви-
ханского, Ф. Котлера, Е.В. Ленского, М.Х. Мескона, Пили-
пенко А.А., Поповой В.В., М.Е. Портера, А.Дж. Стриклен-
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В.Г. Шемятенкова и др.

Вместе с тем, методология развития интеграционных
образований и практика функционирования их различных
форм все еще остаются недостаточно разработанными,
многие аспекты деятельности рассматриваются изолиро-
ванно друг от друга. Также немало нерешенных и дискус-
сионных вопросов как теоретического, так и прикладного
характера остается в области управления интегрированной
промышленной корпоративной структурой на основе про-
цессно-стоимостного подхода.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является исследование теоретических

подходов к процессу интеграции промышленных предпри-
ятий, выявление специфических особенностей форм интег-
рационных образований в отечественной промышленнос-
ти.

Проблемы эффективного управления группой компа-
ний на основе создания интегрированных структур недо-
статочно разработаны как в отечественной, так и в зару-
бежной управленческой науке, что предопределяет акту-
альность раскрытия сущности понятия "корпорация" как
интегрированной хозяйствующей структуры; выявления
особенностей современного бизнеса, представляющего
собой создание эффективной цепочки ценностей.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Рыночные преобразования в Украине разрушили цент-

рализованную систему управления и распределения ресур-
сов, обеспечили условия для формирования и развития ин-
ститута частной собственности, привели в действие основ-
ные рыночные механизмы экономического регулирования.
Возросшая роль конкуренции создает достаточно жесткие
условия функционирования хозяйствующего субъекта в
экономической системе, что предопределяет на современ-
ном этапе реформирования экономики в качестве основ-
ной задачи — восстановление крупного производственно-
го потенциала страны.

Отличительным моментом современного развития про-
мышленных корпораций является глобализация их деятель-
ности. Создание крупных и сложных по организационной
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структуре хозяйственных субъектов происходит путем ин-
теграции капитала, различных видов деятельности и про-
изводственных фондов. Малые предприятия имеют огра-
ниченные возможности своего развития, несмотря на дос-
таточно высокую степень их адаптивности к факторам
внешней среды. Преимущество крупных промышленных
предприятий в конкурентном соперничестве в большой сте-
пени связано с эффектом усреднения колебаний конъюнк-
туры рынка.

Развитие организационных форм крупного бизнеса и
системы управления ими можно расценивать как своеоб-
разную апробацию различных компонентов менеджмента
на разных этапах развития экономической системы. С кон-
ца прошлого столетия наблюдается тенденция расширения
деятельности компаний. Господствовавшая традиционная
стратегия роста хозяйствующих субъектов, нацеленная на
сокращение издержек за счет уменьшения численности пер-
сонала, децентрализации управления, импульсивно сменя-
ется стратегией экспансии. Практика крупных корпораций
показала, что важнейшие достижения менеджмента того
времени, такие как: гибкость, мобильность, экономичность,
являясь основными факторами выживания компании в ус-
ловиях сложившихся макроэкономических показателей, в
целом не достаточны для увеличения темпов ее роста.

Следует отметить, что интеграционный процесс слия-
ния и поглощения хозяйствующих субъектов имеет потен-
циал значительного сокращения непроизводственных зат-
рат и повышения статической эффективности предприни-
мательской деятельности компании. При этом динамика
конъюнктуры международного рынка свидетельствует о
том, что последствия подобных слияний приводят к обо-
стрению конкуренции на мировых рынках.

Анализ экономической литературы [6, 7, 11, 12] свиде-
тельствует, что под интеграцией понимается организаци-
онно-экономическое слияние двух или более частей в еди-
ное целое, арифметическое сложение которых приобрета-
ет более высокое качество. В настоящее время поиск опти-
мальных производственных и управленческих структур в
системе корпоративного управления приводит к появлению
организационных форм, основанных на разнообразных
комбинациях малого и крупного бизнеса, которые долж-
ны проводить эффективную предпринимательскую поли-
тику, своевременно реагирующую на изменения внутрен-
ней и внешней среды промышленной корпорации.

По нашему мнению, под интеграцией следует понимать
заключение на добровольной основе соглашений, предус-
матривающих определенное объединение экономических
ресурсов путем развития кооперации и специализации про-
изводства, внедрения эффективной инновационно-инвес-
тиционной политики. При этом важнейшей отличительной
чертой промышленной интеграции является повышение
эффективности использования производственного потен-
циала за счет взаимовыгодного объединения усилий и ре-
сурсов для реализации политики стратегического развития
предприятий.

Промышленная интеграция в современной рыночной
экономике позволяет моделировать различные межфир-
менные отношения, предоставляя широкие возможности
корпоративной организации хозяйственной деятельности,
среди которых можно выделить:

— свобода выбора форм и методов сотрудничества
предприятий;

— расширение инновационно-инвестиционных воз-
можностей бизнеса;

— повышение конкурентного статуса предприятия за
счет совместного использования ресурсов участников ин-
теграционного процесса;

— обеспечение обмена маркетинговой информацией;
— возможность гибкого и эффективного использова-

ния торговой марки и т. п.
Процесс интеграции очень важен для развития про-

мышленных предприятий, отличающихся высокой науко-
емкостью. Продукция промышленных предприятий игра-
ет решающую роль в реализации достижений научно-тех-

нического прогресса во всех областях народного хозяйства,
что объясняет невозможность эффективного существова-
ния современного промышленного комплекса без широко
развитой системы интеграционных связей.

На сегодняшний день в мире накоплен большой опыт
создания и развития интегрированных структур. Структу-
ра и характер интегрированных объединений определяют-
ся индивидуально с учетом состояния производства и рын-
ка, спецификой законодательного регулирования роли
финансовых организаций в вопросах корпоративной соб-
ственности и управления, налоговой политики государства.
Управление интеграционными процессами промышленных
предприятий направлено, в первую очередь, на исследова-
ние и усиление взаимосвязей участников данного процес-
са:

— между отдельными подсистемами и компонентами
системы управления (количественное выражение этих вза-
имосвязей);

— между стадиями жизненного цикла объекта управ-
ления (маркетинг, финансы, НИОКР, производство и т.д.);

— между уровнями управления по вертикали (страна,
регион, предприятие, филиалы предприятия);

— между субъектами управления по горизонтали.
Интеграционный процесс промышленных предприятий

непосредственно связан с диверсификацией производства,
которая в данном случае состоит в проникновении круп-
ной компании в другие отрасли. Диверсификация обуслов-
лена следующими обстоятельствами:

— ограничением в отдельной отрасли потенциальных
возможностей концентрации производства;

— стремлением снизить степень риска хозяйственной
деятельности посредством его перенесения на большее ко-
личество осуществляемых видов деятельности,

— возможностью сдвига жизненных циклов продукции
в отношении друг к другу;

— препятствием антимонопольного законодательства
развитию горизонтальной и вертикальной интеграции хо-
зяйственных субъектов.

В настоящее время в отечественной экономике проис-
ходит перераспределение активов и ресурсов участников
рынка требованиям глобализации экономики. Последнее
требует координации действий по всем производственно-
сбытовым цепочкам создания конечного продукта. На рын-
ке останутся лишь те корпорации, которые смогут интег-
рировать свои компании в эффективные цепочки создания
стоимости. Интенсивная конкуренция вынуждает промыш-
ленные компании также увеличивать активность в сфере
интеграционных процессов, стремясь посредством слияний
и поглощений повысить производительность и качество
выпускаемой продукции, ускорить внедрение последних до-
стижений науки и техники.

Проблемы построения систем управления корпораци-
ями заключаются, как правило, в отсутствии системного
подхода. Анализируются отдельные составляющие бизне-
са (маркетинг, инвестиции, производственные и организа-
ционные структуры и т.п.), но не бизнес в целом. Вместе с
тем, рассмотрение корпорации как группы компаний, уча-
ствующих в едином процессе создания ценности для потре-
бителя, обособленного в рамках отдельных компаний, но
объединенного общим управлением, позволяет получить
новые возможности в системе управления.

Переход на технологию управления цепочками форми-
рования добавленной стоимости — это принципиальное
новая философия компаний, результатом которой стано-
вится изменение видения менеджерами процесса управле-
ния бизнесом. В современном мире устойчивый успех в биз-
несе приносят не только продукты, но и эффективные про-
цессы их создания и развития.

Большинство современных исследований в области кор-
поративного управления направлены на проблемы соб-
ственности и защиту интересов акционеров. Необходимо
отметить, что учеными ведется активный поиск модели уп-
равления корпорацией. Большое внимание уделяется мак-
симизации стоимости компаний, но непосредственно про-
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цессы создания ценности для потребителя не находят дос-
таточного отражения в экономической литературе.

Создание и движение потребительной стоимости про-
дукта составляет предпосылку рыночного обмена стоимо-
стей и основу бизнеса в любой сфере рыночной экономи-
ки. Именно понимание потребительной стоимости прояв-
ляет экономическую ценность затрат и результатов, их ко-
личественную сопоставимость с целью получения макси-
мально полезного эффекта. Продукт обладает ценностью
для потребителя, за которую он готов платить определен-
ную рыночную цену и в этом смысле бизнес представляет
собой процесс создания ценности товара, определяемой его
потребительной стоимостью.

Товар призван удовлетворять потребности не самого
производителя, а других членов общества, к которым он
поступает в процессе обмена. Значение потребительной
стоимости заключается в том, что она составляет веще-
ственное содержание богатства любого общества. С потре-
бительной стоимостью связаны качество продукции, кон-
курентоспособность, значение которых возрастает в совре-
менных условиях. Окружающий нас мир представляет мно-
жество потребительных стоимостей, многообразие кото-
рых растет с развитием потребностей и производства, с
прогрессом науки, техники и технологии.

Термин "цепочка ценности" был введен в оборот М.
Портером [7], который представил цепочку ценности в виде
последовательности ряда процессов: разработка, производ-
ство, выведение на рынок, поставка и сервисная поддерж-
ка продукта (услуги). В результате стало очевидно, что
оценка продуктов (услуг) покупателями определяется тем,
насколько качественно реализуются отдельные этапы дан-
ной цепочки ценности.

Цепочка ценности есть совокупность работ, которые
увеличивают потребительную стоимость услуг или продук-
тов, создаваемых компанией и продаваемых ее клиентам.
Цепочка ценности охватывает сферу производства. На ста-
дии производства происходит процесс создания потреби-
тельной стоимости, т.е. факторы производства превраща-
ются из одной потребительской формы в новую потреби-
тельскую форму продукта, удовлетворяющую потребнос-
ти потребителей. Концепция цепочки добавленной стоимо-
сти тесно связана с понятием цепочки маркетинг-менедж-
мента, которую можно рассматривать как организацию
процесса движения товара, обеспечивающую качество до-
ступность требуемого объема товара или услуги в опреде-
ленном месте и в соответствующее время.

Цепочка маркетинг-менеджмента включает организа-
цию, физические процессы и информационное обеспече-
ние механизма преобразования исходных материалов в то-
вар или услугу, потребляемых пользователем. Добавление
потребительной стоимости осуществляется во всех звень-
ях цепочки маркетинг-менеджмента: анализ потребностей
пользователей и проектирование продукции, производство,
продажа, логистика и сервис. Во всех звеньях цепочки осу-
ществляется анализ бизнес-процессов для определения
затрат и достигаемых целей, для каждого бизнес-процес-
са. Кроме того, должно быть проанализировано влияние
на процесс создания стоимости ряда факторов: инфра-
структура предприятия, финансы, административный ме-
неджмент, управление персоналом.

Развивая свою концепцию за пределы отдельной компа-
нии, М. Портер вводит понятие цепочки ценностей отрасли
и говорит о том, что точная оценка конкурентоспособности
компаний на рынке конечных потребителей должна учиты-
вать цепочки ценностей поставщиков и системы сбыта. Це-
почка ценности отрасли включает в себя цепочки ценностей:
поставщика, компании, дистрибьюторов, потребителя.
А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд [9], справедливо отмеча-
ют, что цепочки ценностей имеют свои отличия в разных от-
раслях. Поэтому цепочку ценности промышленных компа-
ний следует корректировать в соответствии с условиями и
особенностями своего бизнеса в конкретной отрасли.

На наш взгляд, при формировании эффективной цепоч-
ки ценности создания потребительной стоимости промыш-

ленной корпорацией необходимо учитывать не только жиз-
ненный цикл товара (научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, дизайн, закупки, производ-
ство, продажи, сервис), но и построение системы управле-
ния бизнесом с учетом особенностей развития той или иной
отрасли промышленности. Общая система управления биз-
несом, в свою очередь, должна основываться на системном
подходе и принимать управленческие решения по таким
вопросам, как: организационная структура; корпоративная
культура; организация производства; финансовая, марке-
тинговая, инновационная политики; менеджмент персона-
ла; управление взаимодействием с потребителями.

В настоящее время сфера взаимодействия с потреби-
телем играет одну из важнейших ролей в организации биз-
неса, поскольку именно на этой стадии осуществляется
оценка и использование полезности продукта. Внутри це-
почек ценности создания потребительной стоимости прин-
ципы рыночного поведения существенно трансформируют-
ся и часто приобретают неценовой характер. При этом кон-
куренция на рынке в условиях глобализации ведется меж-
ду цепочками ценности для целевых групп потребителей.
Внутри же цепочки ослабляется роль потребительной сто-
имости продуктов отдельных технологических переделов,
но возрастает ее значение для конечного потребителя. В
этой связи, инновационная политика отечественных про-
мышленных корпораций на внутреннем рынке должна быть
направлена на создание замкнутых цепочек добавленной
стоимости, на выходе которых — конкурентоспособный,
наукоемкий продукт. Увеличения добавленной стоимости
на зарубежных рынках можно достичь, встраивая отече-
ственные корпорации в глобальные цепочки ценности с уча-
стием зарубежных корпораций, но не как сырьевого постав-
щика, а в качестве производителя, имеющего на выходе вы-
сокотехнологичный продукт, отвечающий европейским
стандартам качества.

В настоящее время понятие цепочки ценности исполь-
зуется в науке управления не только в производстве, но и в
таких сферах как: маркетинг, стратегический менеджмент,
логистика, финансовый анализ, аудиторские и юридичес-
кие услуги и др. Создание цепочки добавленной стоимости
может быть связано с вертикальной цепочкой бизнеса, ко-
торую формируют различные специализированные компа-
нии. При этом, в определенных звеньях данной цепочки
стоимости может наблюдаться несовпадение бизнес-целей,
что в перспективе может ослабить рыночные позиции парт-
неров по бизнесу. По нашему мнению, наличие общей стра-
тегии развития бизнеса и передача части стратегических
полномочий отдельным бизнес-партнерам будет способ-
ствовать созданию эффективной цепочки добавленной сто-
имости промышленной корпорации.

Цепочка ценности начинается с разработки бизнес-про-
цессов и заканчивается затратами, выручкой и оценкой сто-
имости компании. Мы полагаем, что холистический взгляд
на бизнес промышленной корпорации позволяет рассмат-
ривать его как процесс создания цепочки добавленной сто-
имости в группе компаний, имеющих стратегические биз-
нес-единицы, которых объединяет общая цель — увеличе-
ние стоимости бизнеса при максимальном удовлетворении
потребителя и общества в целом. При этом оценку бизнеса
промышленной корпорации следует проводить не на уров-
не бизнес-единиц, а на уровне покупателей.

Эффективное управление интеграционными процесса-
ми промышленных компаний позволяет реализовать при-
оритеты развития бизнеса с позиций модернизации основ-
ных фондов, выпуска высокорентабельной продукции, ре-
ализации инновационно-инвестиционных и экологических
проектов, социальной ориентации в обществе. Это требует
применения единых стандартов и прогрессивных техноло-
гий управления, соблюдения бизнес-этики партнерских
отношений.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Современный этап развития мировой экономики обус-

ловлен существенным ускорением и углублением интегра-
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ционных процессов, связанных со специализацией, концен-
трацией, кооперацией производства, изучение которых
представляет большой интерес с точки зрения возможнос-
тей использования и повышения их эффективности. В пер-
вую очередь это коснулось отраслей промышленности, ко-
торые в силу своей специфики имеет предпосылки для со-
здания эффективных вертикально интегрированных струк-
тур.

Изучение любой системы обусловлено эффективным
существованием целостных комплексов элементов в мате-
риальном мире. Как известно, системы классифицируются
по степени сложности. Промышленное предприятие явля-
ется сверхсложной системой, кроме того, как объект изу-
чения, оно относится к классу целенаправленных систем,
стремящихся к целесообразному поведению, к достижению
наиболее предпочтительных состояний.

Система управления промышленным предприятием
также является сложной системой и, в свою очередь, раз-
деляется на подсистемы: структуры; материальные, финан-
совые и интеллектуальные средства; технологии; продук-
ция; информация; методы управления. Результатом функ-
ционирования системы управления являются управленчес-
кие решения, которые оказывают непосредственное влия-
ние на все составляющие производственной системы, и,
следовательно, на качество продукции и рост стоимости
бизнеса.

Реализация проекта управления бизнесом на основе
цепочки ценности объединяет участников бизнеса, по-
скольку касается их перехода на новые партнерские
принципы. Для того чтобы планирование процесса ин-
теграции и его реализация были успешными, необходи-
мо построение эффективной цепочки создания добавлен-
ной стоимости и объединение участников интеграцион-
ного процесса общей корпоративной философией и ры-
ночной стратегией.

Интеграционный процесс промышленных предприятий
представляет собой функционирование независимых биз-
нес-групп, наделенных определенными стратегическими
полномочиями, в рамках единой бизнес-системы промыш-
ленной корпорации. Интеграционное взаимодействие биз-
нес-партнеров является динамичным процессом, связанным
с необходимостью адекватной реакции на изменения внут-
ренней и внешней среды бизнеса. Управление данным про-
цессом заключается в определении перспективных целей
сложившихся бизнес-групп и разработке стратегии, реали-
зация которой может быть успешной при целевой направ-
ленности на оптимизацию потенциалов взаимодействую-
щих бизнес-партнеров за счет их взаимного дополнения,
сбалансированности, оптимальной загрузки и получения
синергетического эффекта.

По нашему мнению, для эффективной реализации ин-
теграционного проекта промышленных предприятий необ-
ходимо особое внимание уделять системным свойствам
образующейся структуры. За счет синергетического эффек-
та элементам бизнес-системы удается своевременно реаги-
ровать на изменение конъюнктуры рынка, что в итоге при-
водит к улучшению ряда показателей работы промышлен-
ной корпорации: выпуск конкурентоспособной продукции,
увеличение стоимости бизнеса, максимальное удовлетво-
рение потребителей, формирование социально-ориентиро-
ванной бизнес-структуры.
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У більшості розвинених країн виставково-ярмарко-
ва активність значно стимулює розвиток підприємниц-
тва, притік прямих іноземних інвестицій, економічне
зростання як в окремих регіонах, так і в державі зага-
лом. Відтак, це і обумовило спрямованість нашого дос-
лідження та визначило актуальність теми.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з важливих інструментів забезпечення роз-

витку певної галузі виступає раціональне використан-
ня потенціалу даної індустрії. Таким чином, це зумов-
лює необхідність виявлення та аналіз тих показників, які
свідчать про стан галузі, зокрема, виставково-ярмарко-
вої для формування сталого її розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вітчизняними науковцями такими, як Голіцин А.,

Пекар В., Фарберов В., Лукашкова Л. та зарубіжними
вченими: Критсотакіс Я., Філоненко І., Островський Л.
розкрито окремі аспекти функціонування виставково-
ярмаркової діяльності, які стосуються аудиту вистав-
кової статистики, планування і організації виставкових
заходів та підвищення їх ефективності. Однак від-
сутність наукових досліджень щодо потенціалу вистав-
ково-ярмаркової діяльності та його використання для
розвитку підприємництва та економіки загалом,
свідчить про актуальність вивчення даної теми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для вирішення виявлених проблем, нами виокрем-

лені наступні завдання: дослідити взаємозв'язок показ-
ників виставково-ярмаркової діяльності з окремими
індикаторами підприємницької активності; проаналізу-
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вати стан розвитку підприємництва в даній сфері; за-
пропонувати систему показників оцінки потенціалу ви-
ставково-ярмаркової індустрії.

Для оцінки впливу виставково-ярмаркової діяль-
ності на економічні показники розвитку регіонів нами
побудовано регресійні залежності ВРП на душу насе-
лення, а також розвитку підприємництва (кількості
підприємств) та активності виставково-ярмаркової
діяльності (кількість проведених виставково-ярмарко-
вих заходів, загальної забудованої площі, кількості
учасників, відвідувачів, організаторів виставково-яр-
маркових заходів).

На основі отриманих даних встановлено, що рівень
ВРП і кількість підприємств у регіоні не залежить від
розвитку виставково-ярмаркової діяльності. Оскільки
відповідна залежність не була підтверджена за підсум-
ками 2011 р. та у попередні роки, можемо засвідчити,
що розвиток вітчизняної виставково-ярмаркової галузі
нині не є інтегрований у загальні програми та стратегії
соціально-економічного розвитку регіонів, а здійс-
нюється дещо відокремлено, не як певна важлива інду-
стрія-каталізатор економічної активності у державі за-
галом та її регіонах, а як самостійна галузь економіки.

На цій основі вважаємо за доцільне проводити ком-
плексну оцінку потенціалу цієї індустрії, стан розвитку
підприємництва у самій галузі, а також визначити взає-
мозв'язок показників її розвитку з окремими індикато-
рами підприємницької активності у регіонах та державі
загалом. Зокрема для оцінки ефективності виставково-
ярмаркової діяльності нами запропоновано використо-
вувати наступні показники, які подані у таблиці 1.

Враховуючи напрацювання статистиків, економет-
ристів у цій галузі [1], а також власний аналіз ринку ви-
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ставково-ярмаркової діяльності, нами було запропоно-
вано такі межі оцінки виставково-ярмаркової актив-
ності підприємств України у регіонах: 0—0,05 — дуже
низький рівень виставково-ярмаркової активності;
0,051—0,1 — низький рівень; 0,11—0,2 — середній рівень;
0,21—0,4 — високий рівень; 0,41—1,0 — дуже високий
рівень виставково-ярмаркової активності.

 Як бачимо, рівень охоплення підприємств вистав-
ково-ярмарковою діяльністю переважно підтвердив
результати багатовимірного статистичного аналізу: се-
ред лідерів за виставково-ярмарковою активністю є
Одеська, Житомирська області та м. Київ, які займа-

ють перші позиції серед регіонів України за обсягами
та інфраструктурою виставково-ярмаркової діяль-
ності.

Значне охоплення підприємств регіону даної діяль-
ності у Житомирській області можемо пояснити не
стільки значною активністю галузі, скільки порівняно
нижчою кількістю суб'єктів господарювання. Лише 4
регіони (Одеська, Житомирська, Вінницька області та
м. Київ) характеризуються середнім рівнем охоплення
підприємств виставково-ярмарковою діяльністю (понад
10 % усіх підприємств регіону беруть участь у вистав-
ково-ярмаркових заходах).

Показники Назва Алгоритм розрахунку 

1. Показник охоплення 
вітчизняних підприємств 
виставково-ярмарковою 
діяльністю 

1.1. Індекс охоплення вітчизняних підприємств 
виставково-ярмарковою діяльністю (Ів.а.) 

, 
де Пв.а. – кількість підприємств, які брали участь у виставково-
ярмаркових заходах у регіоні за аналізований період;  
Пі.у. – кількість підприємств - іноземних учасників, які 
приймали участь у виставкових заходах регіону за 
аналізований період;  
Пз – загальна кількість підприємств в регіоні за аналізований 
період. 

2. Показники забезпеченості 
інфраструктурою виставково-
ярмаркової діяльності 
підприємств  
регіону 

2.1. Індекс використання інфраструктури 
виставково-ярмаркової діяльності 
підприємствами регіону (Із.п..) 

 
де, Sв.з.. –загальна забудована площа за аналізований період. 

2.2. Індекс інтенсивності використання 
забудованих площ для виставково-ярмаркової 
діяльності (Ів.з.п..)   

2.3. Індекс розвитку пропозиції виставково-
ярмаркової діяльності на ринку регіону (Іпвяд) 

 де, Свяд – кількість суб’єктів виставково-ярмаркової діяльності. 
3. Показники ефективності 
діяльності організаторів 
виставково-ярмаркової 
діяльності  
на ринку регіону 

3.1. Індекс активності організаторів виставково-
ярмаркової діяльності (Іасвяд)  де, Nвяд – кількість проведених виставково-ярмаркових заходів 

за період.  

3.2. Індекс репрезентативності виставково-
ярмаркових заходів регіону (Ірвяд.)  

   

4. Загальний показник 
потенціалу виставково-
ярмаркової діяльності 

4.1. Індекс потенціалу виставково-ярмаркової 
діяльності регіону (Івяд n) 

ki
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де, іkn розрахунковий індекс k-го показника , n – регіони України 
(n =1, …,27); k – порядковий номер розрахункового індексу (k =1, 
… ,6). 

 

Таблиця 1. Система показників для оцінки ефективності виставково-ярмаркової діяльності

* Розробка автора.
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Рис. 1. Індекс охоплення вітчизняних підприємств виставково-ярмарковою діяльністю, 2011 р.

Складено автором.
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Про різку регіональну диспропорцію виставково-
ярмаркової активності свідчить те, що зазначені області
практично у 2 і більше разів перевищують середній по-
казник виставково-ярмаркової активності підприємств
по країні, який є достатньо низьким (0,052 або 5,2 %).
Для решта регіонів характерний дуже низький рівень
охоплення підприємств виставковою діяльністю (зна-
чення показника менше 0,05). Причому у Івано-
Франківській, Закарпатській, Луганській, Київській,
Тернопільській областях і місті Севастополь досліджу-
ваний індекс є нижчим за 0,01, на підставі чого конста-
туємо, що менше 1 % усіх підприємств регіону беруть
участь у виставково-ярмаркових заходах.

Також відзначимо, що порівняно низьким виявився
індекс виставково-ярмаркової активності для промис-
лових регіонів: Запорізької (0,32), Донецької (0,024),
Харківської (0,019) областей, що свідчить про недостат-
ньо активну маркетингову діяльність як самих під-
приємств-експонентів, так і організаторів виставково-
ярмаркових заходів у залученні потенційних учасників
цих комунікаційних підприємств.

Запропонований нами для розрахунків індекс роз-
витку пропозиції виставково-ярмаркової діяльності на
ринку регіону показує скільки суб'єктів виставкової
діяльності припадає на 100 тис. підприємств певного
регіону. Проведені розрахунки дозволили отримати такі
результати (рис. 2).

На основі порівняння індексів можемо констатува-
ти, що за кількістю організаторів виставково-ярмарко-
вих заходів на 100 тис. підприємств лідерами є Одеська
область та м. Київ (17,8 та 16,0 організаторів виставко-
во-ярмаркових заходів на 100 тис. підприємств регіону).
Високі показники індексу отримані у Житомирській та
Чернігівській областях (15,0 та 14,7 організаторів вис-
тавково-ярмаркових заходів на 100 тис. підприємств
регіону), що зумовлено порівняно невеликою кількістю
підприємств у цих регіонах.

У Харківській, Дніпропетровській, Львівській обла-
стях та у АР Крим показники мають середні або низькі
рівні (12,7; 4,8; 8,8 і 8,9 відповідно), що зумовлено як
порівняно високою концентрацією організаторів вис-
тавково-ярмаркової діяльності (10; 5; 6 та 5 відповідно),
а також вищою, порівняно зі середнім показником, кон-
центрацією підприємств у цих регіонах (відповідно, 78,5;
104,7; 68,2 та 56,2 тис. підприємств).

У Київській і Тернопільській областях організаторів
виставково-ярмаркової діяльності взагалі немає (або

вони не зареєстровані як організатори даної діяльності),
а тому пропозиція, а відповідно і активність на ринку
виставково-ярмаркової діяльності у цих регіонах відсут-
ня зовсім.

У таких регіонах, як Волинська, Івано-Франківська,
Хмельницька та Черкаська області та м. Севастополі за-
реєстровано лише по одному суб'єкту-організатору ви-
ставково-ярмаркової діяльності, що свідчить або про не-
досконалий облік суб'єктів цього ринку, або про повну
монополізацію пропозиції на ринку виставково-ярмар-
кової діяльності. З усіх 27 регіонів України лише 8 ма-
ють кількість організаторів виставково-ярмаркової
діяльності більшу за 3, що свідчить про загалом моно-
польне або олігопольне їх становище.

Отже, більшість організаторів виставково-ярмарко-
вої діяльності і так диктуючи умови участі у виставко-
во-ярмаркових заходах для підприємств, недостатньо
активно займаються маркетинговою діяльністю, нала-
годженням комунікацій, про що свідчить відсутність
взаємозв'язку між показниками виставково-ярмаркової
діяльності у регіонах та ВРП, обсягом прямих інозем-
них інвестицій, кількістю підприємств у регіоні.

Вважаємо за необхідне, навести оцінку показників
індексу активності організаторів виставково-ярмарко-
вої діяльності на ринку регіону за 2011—2012 рр. (рис.
3).

Як бачимо з рисунка 3а у 2011 р. лише окремі опера-
тори ринку виставково-ярмаркової діяльності впродовж
року організовують до 18—19 виставково-ярмаркових
заходів на рік. Відповідна ситуація обумовлена обмеже-
ністю пропозиції організаторів виставково-ярмаркової
діяльності щодо проведення таких комунікаційних за-
ходів, а також порівняно невеликою їх кількістю у ре-
гіонах. Більше десяти виставково-ярмаркових заходів
організовували оператори виставково-ярмаркової
діяльності у таких областях: Вінницька, Житомирська,
Хмельницька, Івано-Франківська, Дніпропетровська,
Кіровоградська, Рівненська, Миколаївська, Черкаська,
АР Крим, Донецька. Це свідчить, з одного боку, про по-
тенціал організаторів, а з іншого — про певне їх моно-
польне становище, а відповідно, і широку спеціалізацію
та диверсифікованість діяльності організаторів вистав-
ково-ярмаркової діяльності. Зокрема у таких областях,
як Черкаська, Івано-Франківська, Хмельницька у 2011 р.
було зареєстровано лише по одному оператору вистав-
ково-ярмаркової діяльності, у Вінницькій, Рівненські —
по два, Миколаївській, Кіровоградській — по три.

Рис. 2. Індекс розвитку пропозиції виставково-ярмаркової діяльності на ринку регіонів України, 2011 р.

Складено автором.
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У 2012 р. в середньому по Україні активність органі-
заторів на ринку виставково-ярмаркової діяльності не
змінилася: індекси активності організаторів виставко-
во-ярмаркової діяльності за 2011 та 2012 рр. є тотож-
ними — 8,9. Значно підвищилася їх активність у Жито-
мирській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Івано-
Франківській областях та AP Крим.

У окремих регіонах і у 2011 і у 2012 рр. (м. Київ, Одесь-
ка, Харківська, Львівська, Запорізька області) проведе-
но порівняно велику кількість виставково-ярмаркових за-
ходів, але і кількість організаторів виставково-ярмарко-
вої діяльності тут є значно вищою, ніж в середньому по
Україні. Отже, можемо стверджувати, що цим регіонам
притаманна глибша спеціалізація діяльності суб'єктів ви-
ставково-ярмаркової діяльності, охоплення ними певних
сегментів ринкових ніш, вища конкуренція, яка стимулює
ефективніший розвиток галузі в цілому, що підтвердже-
но результатами кластерного аналізу.

Також за доцільне вважаємо навести результати
оцінки показників індексу репрезентативності вистав-
ково-ярмаркових заходів кожного регіону, що показує,
яка в середньому середньому кількість підприємств, які
брали участь у кожному виставково-ярмарковому ко-
мунікаційному заході за 2011—2012 рр. (на рис. 4).

З'ясовано, що найвищий рівень репрезентативності
підприємств регіону під час проведення виставково-яр-
маркових заходів спостерігався у Вінницькій, За-
порізькій, Одеській, Львівській, Дніпропетровській,
Полтавській областях та у м. Києві (у середньому 90,0;
82,5; 82,1; 80,1; 63,2; 60,9 та 77,9 учасників у кожному
комунікаційному заході відповідно). Значно менш ре-
презентативними виявились виставково-ярмаркові за-
ходи у Харківській, Донецькій, Житомирській, Мико-
лаївській, Волинській, Черкаській, Закарпатській,
Рівненській та Хмельницькій областях, де середня
кількість учасників коливалася від 49,1 до 31,3. У решті
регіонів інтенсивність охоплення локальних під-
приємств виставково-ярмарковою діяльністю була ще
нижчою, а у м. Сімферополі та у Івано-Франківській
області була критично низькою — в середньому 10,5 та
8,1 учасника на один виставково-ярмарковий захід.

У 2012 році, на фоні загального скорочення кількості
проведених виставково-ярмаркових заходів на 9,5 % у
порівнянні з 2011 р., найбільше зменшилася кількість
виставково-ярмаркових заходів у Хмельницькій (на
25,0), м. Києві (на 28,1%), Луганській (на 40,0%), Дніпро-
петровській (на 43,5%), Донецькій (на 50,0%), Закар-
патській (на 50,0%), м. Севастополі (на 50,0%),
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Рис. 4. Індекс репрезентативності виставково-ярмаркових заходів регіонів України, 2011—2012 рр.

Складено автором.

Рис. 3. Індекс активності організаторів виставково-ярмаркової діяльності на ринку регіонів України, 2011 р.

Складено автором.
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Чернігівській (на 53,6%), Чернівецькій (на 68,4%). Але в
окремих областях таке різке зниження обумовлене
низькими показниками бази порівняння у Закарпатській
області і м. Севастополі у 2011 р. проводили по 2 вис-
тавково-ярмаркові заходи, а у 2012 — тільки один.

Проте окремі регіони значно наростили обсяги ви-
ставково-ярмаркової діяльності, серед них такі області:
Сумська — на 163,6 % (від 11 виставково-ярмаркових
заходів у 2011 до 29 — у 2012), Запорізька — на 84,2%
(від 19 виставково-ярмаркових заходів у 2011 до 35 — у
2012), АР Крим — на 52,5% (від 59 виставково-ярмарко-
вих заходів у 2011 до 90 — у 2012), Харківська — на 36,7%
(від 30 виставково-ярмаркових заходів у 2011 до 41 — у
2012 році відповідно).

У даному контексті варто наголосити, що загальна
кількість учасників виставково-ярмаркових заходів по
Україні скоротилася на 10 %, що у цілому пов'язано зі
згортанням підприємницької активності.

Відповідно, така динаміка відобразилася на показни-
ках індексу репрезентативності виставково-ярмаркових
заходів. Так суттєво зросли значення індексу ре-
презентативності виставково-ярмаркових заходів у таких
регіонах, як Сумська область — до 69,5 Закарпатська —
до 20,0, Рівненська — до 25,3, Миколаївська — до 64,8,
Івано-Франківська — до 24,7 учасників на 1 виставково-
ярмарковий захід. Збільшення індексу для цих регіонів
засвідчує, що у перечисленних областях за рік у середнь-
ому зросла кількість учасників виставково-ярмаркових
заходів, відповідно, на 47,2; 9,5; 7,2; 16,5; 3,3 учасники.

Для оцінки впливу виставково-ярмаркової діяль-
ності на розвиток підприємництва нами запропоновано
розрахувати індекс потенціалу виставково-ярмаркової
діяльності регіону з використанням вищеописаних по-
казників, за допомогою якого можна визначити дифе-
ренціацію регіонального потенціалу розвитку виставко-
во-ярмаркової діяльності. З цією метою вважали за до-
цільне визначити індекси охоплення вітчизняних
підприємств виставково-ярмарковою діяльністю, індек-
си забезпеченості інфраструктурою виставково-ярмар-
кової діяльності підприємств регіону та індекси ефек-
тивності діяльності суб'єктів виставково-ярмаркової
діяльності на ринку певного регіону.

Загальний індекс використання потенціалу вистав-
ково-ярмаркової діяльності регіону визначається за
формулою як середнє арифметичне значення його скла-
дових. Результати оцінки індексу потенціалу виставко-
во-ярмаркової діяльності регіонів України за 2011 рік
наведені на рисунку 5.

Аналізуючи використання потенціалу виставково-
ярмаркової діяльності регіонів України, можемо кон-
статувати, що у 2011 році, як зрештою і у попередні 5 ро-
ків найбільший потенціал був у м. Києва, що пояснюєть-
ся його статусом столиці та значною концентрацією
виставково-ярмаркової активності.

Крім цього з'ясовано, що
значний потенціал активізувала
Житомирська область, яка, хоча і
не має найвищих абсолютних по-
казників виставково-ярмаркової
діяльності, втім, активність її
суб'єктів виставково-ярмаркової
діяльності, учасників виставково-
ярмаркових заходів у порівнянні
із наявною інфраструктурою та
підприємницьким потенціалом
області, є достатньо ефективними.

Досить високий потенціал вис-
тавково-ярмаркової діяльності та-
кож мають Одеська, Вінницька,
Кіровоградська, Запорізька, Черні-
гівська, Харківська, Львівська, Пол-
тавська області. Найнижчий потен-
ціал виставково-ярмаркової діяль-
ності встановлено у Київській об-

ласті (індекс потенціалу дорівнює нулю), а це засвідчує, що
уся виставково-ярмаркова активність області фактично зо-
середжена у м. Києві. Зрештою, якісний аналіз виставково-
ярмаркової діяльності областей виявив, що у інших облас-
тях понад 90% виставково-ярмаркової активності зосеред-
жено у обласних центрах, а тому розраховані індекси фак-
тично відображають потенціал обласних міст.

ВИСНОВКИ
Проведений нами різноплановий аналіз показав надзви-

чайно низький рівень використання потенціалу виставко-
во-ярмаркової діяльності у Тернопільській, Луганській,
Запорізькій, Івано-Франківській областях, що свідчить про
нерозвиненість та недостатній ступінь активізації наявних
ресурсів для розвитку цієї галузі. Таким чином, стверджує-
мо, що Україна не в повній мірі використовує такий потуж-
ний інструмент розвитку економіки, як виставково-ярмар-
кові заходи. Відповідно, подальші наші роботи будуть спря-
мовані на виявлення та обгрунтування резервів підвищення
ефективності виставково-ярмаркової діяльності.
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Для підготовки галузі до реструктуризації необхід-
но чітко визначити кількість майна (рухомого і нерухо-
мого), яке сформує статутний капітал компанії, і права
на нього. Таким документом є реєстр.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До цього часу галузь залізничного транспорту та її

структурні підрозділи — суб'єкти господарювання, які
проводять діяльність у сфері залізничного транспорту і
входять до складу Укрзалізниці, не мають методології
формування реєстру майна. До того ж не розроблено
Концепції Єдиного банку даних (далі — ЄБД) майнових
і земельних ресурсів (далі — Концепція). Тому методо-
логія створення реєстру майна і концепції ЄБД є акту-
альною, оскільки без неї не вирішуються питання ре-
формування залізничного транспорту, визначені в за-
коні "Про особливості утворення акціонерного товари-
ства залізничного транспорту загального користуван-
ня" від 23 лютого 2012 р. №4442-VІ [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню окремих питань проведення інвентари-
зації та створення переліку об'єктів нерухомого майна
присвячені праці М.В. Макаренка, Т.І. Лозової, Ю.М. Цвє-
това, в цих роботах розглядається рівень підприємства,
а не галузі в цілому. Залізничний транспорт України —
це єдиний виробничо-технологічний комплекс, в якому
єдина мережа залізниць, виробничих підприємств,
організацій соціального призначення, які виконують
свої функції для рішення загальної задачі — і потребує
єдиного підходу формування системи реєстру для га-
лузі в цілому та по балансоутримувачам, який практич-
но не досліджувався.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті є аналіз джерел формування реєстру та

управління майном залізничної галузі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою створення реєстру та ЄБД є:
— реалізація державної політики стосовно вико-

ристання та розпорядження державним майном, пе-
реданим у відання для здійснення статутної діяль-
ності;

— забезпечення стандартизації ідентифікаційної та
облікової інформації про майно, що накопичуватиметь-
ся в ЄБД;

— узгодженість дій балансоутримувачів з органами
управління та виконавчої влади стосовно реєстрації
майнових об'єктів за місцем їх постійного знаходжен-
ня та накопичення визначеної в установленому поряд-
ку облікової інформації про ці об'єкти;

— комплексна автоматизація процесу обліку май-
нових об'єктів, а також функцій, що безпосередньо по-
в'язані з цим процесом.

Як інформаційно-аналітична система ЄБД є пере-
дусім моніторинговою підтримкою управління, в тому
числі у сфері правових питань, контролю і прогнозуван-
ня використання майна, відстеження динаміки його пе-
реміщень, еволюційних процесів тощо.

Як система галузевого обслуговування ЄБД за-
безпечуватиме задоволення потреби своєчасного
оформлення й отримання рішень щодо розпоряд-
ження майном та дасть змогу розв'язувати такі зав-
дання:

— автоматизувати оброблення облікової інформації
про майнові об'єкти за безпаперовою технологією;

— виготовляти довідки та інші документи, щодо май-
нових об'єктів;

— використовувати інформацію для ідентифікації
майнових об'єктів;

— формувати і вносити ідентифікаційну та обліко-
ву інформацію до банку даних;

— здійснювати інформаційне обслуговування за-
питів користувачів.
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ЄБД функціонуватиме в режимі реального часу і
буде територіально доступна кожному авторизовано-
му користувачеві.

Принципи побудови та структурна реалізація ЄБД.
За основу створення ЄБД береться принцип структу-
ри її побудови, що передбачає модульну організацію і
поетапне нарощування функціональних можливостей.
Це дасть можливість сконцентрувати технічні і фінан-
сові ресурси на вирішення конкретного завдання щодо
організації банку даних майнових і земельних ресурсів
по кожному об'єкту, по структурним підрозділам і по
галузі в цілому та одночасно започаткувати проекту-
вання і створення загальногалузевих інформаційно-
аналітичних систем. При цьому забезпечуватиметься
унікальність облікових даних у різних сферах їх обігу,
що також є важливим принципом створення банку да-
них.

ЄБД являтиме собою трирівневу систему — цільо-
вий банк даних — реєстр, який є основою інформаційно-
аналітичної автоматизованої системи обліку та управ-
ління майном, де зберігатиметься вся облікова та іден-
тифікаційна інформація про майновий комплекс заліз-
ничного транспорту.

Цільовий банк даних створюється на центральному
рівні в Укрзалізниці і передбачатиме в процесі розвитку
ЄБД ведення резервного банку даних, який з міркувань
безпеки повинен бути територіально віддаленим від цен-
трального вузла.

Завданням центрального рівня — є ведення інтегро-
ваної бази даних та управління всіма вузлами ЄБД. У
разі надходження запитів від суб'єктів нижчих рівнів
стосовно окремо визначеного майна на центральному
рівні провадитиметься верифікація отриманої інфор-
мації.

Регіональний рівень забезпечуватиме підтримуван-
ня бази даних з обліковою інформацією про майнові
об'єкти, які використовуються в діяльності залізниці у
відповідному регіоні. Ці дані надходитимуть з місцево-
го рівня, структурних підрозділів, дирекцій передава-
тимуться до бази даних центрального рівня і після їх
всебічної перевірки накопичуватимуться у базі даних
центрального, регіонального та місцевого рівнів.

Місцевий рівень, структурні підрозділи і дирекції є
основним для введення і первинної обробки інформації.
Унікальні фінансові, правові, технічні, технологічні та
інші дані майнових об'єктів заноситимуться до бази да-
них цього рівня і через регіональний рівень передавати-
муться до бази даних центрального рівня для обробки,
формування реєструі розміщення їх в ЄБД. Після одер-
жання підтвердження дані автоматично фіксуватимуть-
ся в базі даних усіх рівнів і будуть доступними для ви-
користання в будь-яких інших автоматизованих систе-
мах. З огляду на перспективу нарощування програмно-
апаратних потужностей та розширення функцій ЄБД
відкритість і багаторівнева структура забезпечать мож-
ливості для виходу на її зовнішніх користувачів в особі
задіяних міністерств, Фонду державного майна, Укрза-
лізниці, підприємств та організацій на будь-якому рівні
і в будь-який час. Саме в цій системі буде чітко визначе-
не майно, що є державною власністю і передане на праві
господарського відання галузі залізничного транспор-
ту.

Виходячи з організаційних та економічних умов
створення ЄБД, а також враховуючи необхідність гаран-
тування безпеки циркулюючої інформації, ЄБД буду-
ватиметься відповідно до таких вимог: забезпечення
повного циклу збирання, оброблення, відображення,
реєстрації, зберігання та розподілу інформації реєстру
майна; використання обладнання з високою надійністю
і реалізація принципу розподілених обчислень для
підвищення надійності і життєздатності ЄБД у цілому;
оперативність забезпечення авторизованих користу-
вачів необхідною інформацією, надання її в зручному
для сприйняття вигляді, надання допомоги в аналізі та

виробленні можливих варіантів рішень з використанням
"людино-машинних" інтерфейсів і процедур прийняття
рішень; наявність в ЄБД самодіагностики технічних за-
собів; відповідність технологічного обладнання, що ви-
користовуватиметься в ЄБД, державним та міжнарод-
ним стандартам.

Серед інших організаційних принципів створення
ЄБД важливе місце займатимуть єдність загальнодер-
жавного і галузевого інформаційних просторів, захист
національних інформаційних ресурсів під час забезпе-
чення взаємодії із зовнішніми інформаційно-аналітич-
ними системами, життєздатність і надійність, включаю-
чи елементи самоадаптації і самовідновлення.

Виходячи з конкретних умов, в яких створювати-
меться реєстр по кожному структурному підрозділу та
функціонуватиме ЄБД, в основу її побудови і проекту-
вання закладатимуться такі специфічні принципи: ме-
режна архітектура, відкритість, гетерогенність, систем-
не управління.

З урахуванням сучасного досвіду створення та екс-
плуатації розподілених автоматизованих обліково-
інформаційних систем передбачається, що основний
інформаційно-технологічний підхід до створення ЄБД
базуватиметься на принципі відкритих систем.

Інформаційне середовище та функціональні можли-
вості ЄБД. Функціонально ЄБД складатиметься з окре-
мих підсистем, які працюватимуть на різних рівнях і у
взаємодії між собою. Передбачається поступове впро-
вадження підсистем в експлуатацію і їх подальший роз-
виток.

Основні підсистеми ЄБД забезпечуватимуть: підси-
стема ідентифікації майнового об'єкта — підготовку,
введення, обробку, зберігання, оперативний пошук і
перевірку ідентифікаційної інформації; підсистема об-
ліку майнового об'єкта — підготовку, введення, оброб-
ку і зберігання облікової інформації; контроль за до-
держанням правил встановлених для діяльності ЄБД;
підсистема документування майнового об'єкта — підго-
товку і формування інформації, необхідної для внесен-
ня до ЄБД; автоматизований контроль проходження
документів по всьому технологічному ланцюгу від за-
мовлення до виготовлення і доставки документів замов-
нику; підсистема запитів та аналізу даних — оператив-
ний пошук і отримання облікової інформації про май-
нові об'єкти в межах повноважень користувачів; фор-
мування аналітичних і статистичних зведень для підго-
товки і прийняття управлінських рішень та сприяння
проведенню різноманітних галузевих, регіональних і
державних заходів; підсистема взаємодії із зовнішніми
системами — обмін інформацією з іншими галузевими,
відомчими, регіональними, загальнодержавними систе-
мами та із авторизованими зовнішніми користувачами;
підсистема контролю доступу і захисту інформації —
контроль функціонування програмно-апаратних засобів
та управління роботою ЄБД в цілому; контроль досту-
пу і захист від несанкціонованого доступу; надійність,
безпеку і цілісність інформації, що зберігатиметься в
ЄБД.

За змістом і структурою даних інформаційне сере-
довище, в якому функціонуватиме ЄБД, можна умовно
поділити на такі категорії:

— уніфіковані первинні документи, передбачені за-
конодавчими актами;

— нормативна, методична, технічна та інструктив-
на документація;

— нормативно-довідкова інформація;
— проблемно-орієнтована база даних.
З метою забезпечення цілісності даних, однотип-

ності написання термінів і формулювань, оперативності
в наданні необхідної довідкової інформації користува-
чам ЄБД передбачається ведення бази даних норматив-
но-довідкової інформації та створення умов для інтег-
рації у відповідні галузеві бази, яка симетрично тира-
жуватиметься на всі рівні ЄБД.
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База даних нормативно-довідкової інформації, крім
інформації розміщеної в існуючих галузевих базах да-
них, повинна містити дані: про систему адміністратив-
но-територіального устрою; про систему державних
органів реєстрації; про систему судів загальної юрис-
дикції; про мережу поштових відділень; про мережу
пунктів пропуску через державний кордон; таблиці
транслітерації назв і власних імен; інформаційно-пошу-
кові тезауруси тощо.

Проблемно-орієнтована база даних виступатиме
основним сховищем поточної й архівної інформації і
забезпечуватиме можливість інтегрованого зберігання
та обробки текстових і графічних даних.

У ЄБД будуть визначені основні реквізити для збе-
рігання в проблемно-орієнтованій базі даних.

Інформаційна безпека в ЄБД забезпечуватиметь-
ся як стандартними системними, так і спеціалізова-
ними засобами захисту інформації, які застосовують-
ся в діючих автоматизованих системах залізничної
галузі.

Необхідно передбачити встановлення для всіх при-
міщень, де буде розміщено обладнання для експлуа-
тації ЄБД, режиму обмеженого і підконтрольного до-
ступу. Співробітники підрозділів, що експлуатувати-
муть ЄБД, працюватимуть в обмежених їхніми служ-
бовими обов'язками зонах. Діятимуть спеціальні
інструкції на випадок пожежі, несправності системи
енергозабезпечення, нападу, терористичного акту,
стихійного лиха, аварії, катастрофи, іншої надзвичай-
ної ситуації тощо.

Працездатність ЄБД в цілому не залежатиме від ста-
ну працездатності будь-якого суб'єкта місцевого, галу-
зевого чи регіонального рівня.

Багаторівнева комбінація фізичних, технічних, ма-
тематичних і організаційних методів захисту інформації
підтримуватиме їх повну цілісність і секретність одно-
часно. На всіх рівнях мережа обміну інформації буде
захищена від несанкціонованого доступу. Рівень захис-
ту інформації не залежатиме від місця її походження і
визначатиметься лише її змістом.

На рівні вузлів мережі обміну інформації підсисте-
ма контролю доступу і захисту інформації забезпечу-
ватиме: контроль за потоками інформації та її розпод-
ілом; надійну взаємну ідентифікацію вузлів мережі; за-
хист від можливості імітації роботи вузла навіть за на-
явності у зловмисника будь-якого часткового обсягу
ідентифікаційної інформації.

На рівні каналів зв'язку між вузлами глобальної
мережі зазначена підсистема забезпечуватиме конфі-
денційність інформації та її цілісність шляхом: шифру-
вання трафіку; ідентифікації абонентів; автентифікації
абонентів захищених мереж; доступ за паролем та ча-
сом.

На рівні автоматизованих робочих місць (далі —
АРМ) підсистема контролю доступу та захисту інфор-
мації забезпечуватиме: криптографічний захист інфор-
мації у процесі підготовки її для окремого зберігання і
передачі каналами зв'язку (згідно з чинними стандар-
тами рекомендується алгоритм блочного шифрування);
автентифікацію абонентів мережі і захист параметрів
автентифікації та ідентифікації; контроль справжності
повідомлень та достовірності їх походження, цифровий
підпис; реалізацію криптографічного захисту баз даних
і розмежування доступу до об'єднаних ресурсів; оброб-
лку інформації різних ступенів секретності; захист від
зловмисних дій, різноманітних "вірусів" і "закладок";
автономне для заданого вузла ЄБД виготовлення необ-
хідної ключової інформації з її доставкою каналами
зв'язку.

Передбачається обробкай ущільнення інформації
перед її шифруванням.

Створювані програмні засоби захисту мережі від
несанкціонованого доступу повинні забезпечувати за-
побігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому зни-

щенню, викривленню, підробленню, несанкціоновано-
му копіюванню інформації користувачами, що є зовні-
шніми стосовно захищеної мережі.

Серед основних вимог з інформаційної безпеки є
також здійснення контролю відповідними компетент-
ними органами.

Програмно-апаратна реалізація ЄБД. Комплекс за-
гальносистемних програмних засобів і прикладних про-
грам, що обиратимуться для створення всіх рівнів ЄБД,
повинен буде підтримувати інтерактивний режим робо-
ти великої кількості користувачів у середовищі різнор-
ідної обчислювальної мережі, забезпечуючи при цьому
реалізацію таких функцій, як введення й обробка тек-
стових і графічних даних, архівація даних, багатоаспек-
тний пошук даних за довільними запитами, контроль
повноважень користувачів і обмеження доступу до ло-
кальних ресурсів ЄБД, взаємодію з іншими автоматизо-
ваними системами. Основною вимогою до загальносис-
темних програмних засобів є забезпечення максималь-
ної незалежності прикладних підсистем від технічних
засобів, на яких вони експлуатуватимуться, масштабо-
ваність і переносимість ЄБД на прогресивні платформи
в процесі його розвитку.

Вибір конкретних систем керування базами даних
та адміністрування доцільно провести на етапі розроб-
лення технічного проекту.

Для забезпечення ліцензійної чистоти програмних
засобів на етапі технічного проектування ЄБД доціль-
но визначити технологію сертифікації й атестації про-
грамних засобів на відповідність вимогам технічного
захисту інформації, режиму секретності тощо.

Технічна реалізація ЄБД базуватиметься на прин-
ципі взаємодії різних платформ залежно від наванта-
ження і класу завдань, що розв'язуються на кожному
рівні. Це дасть змогу оптимізувати програмно-апарат-
ний комплекс як за продуктивністю обладнання, так і
за його вартістю.

Ядром ЄБД повинен бути потужний обчислюваль-
ний комплекс головного інформаційно-обчислювально-
го центру, який каналами зв'язку з'єднуватиметься з
підпорядкованими центрами залізниць регіонального
рівня. Взаємодія на місцевому і на регіональному рівнях
забезпечуватиметься за клієнт-серверною технологією
з використанням потужних серверів і спеціалізованих
АРМ.

Регіональні центри (залізниці) матимуть у своєму
складі сервери бази даних на основі високопродуктив-
них комп'ютерів, що повинні відповідати відкритій ар-
хітектурі, та функціональні АРМ авторизованих кори-
стувачів ЄБД на основі спеціалізованих персональних
електронно-обчислювальних машин, а також комплек-
туватимуться апаратурою теледоступу для забезпечен-
ня зв'язку з головним інформаційно-обчислювальним
центром і побудови розгалуженої мережі на цьому
рівні.

На місцевому рівні (дирекції, структурні підрозді-
ли) обов'язковим є наявність сервера бази даних, АРМ
введення і верифікації облікових даних, функціональ-
них АРМ авторизованих користувачів.

Архітектура сервера бази даних суб'єктів місцево-
го рівня визначатиметься кількістю майнових об'єктів у
дирекції та структурних підрозділах, розміщених на
відповідній території.

Виконання ЄБД покладених на нього функцій перед-
бачається шляхом об'єднання в єдину мережу засобів
телекомунікаційі зв'язку.

Вибір апаратних засобів, визначення технології вве-
дення первісних даних до ЄБД і безпосереднє надання
інформації, виготовлення довідок та інших документів
визначатиметься на стадії розроблення технічного про-
екту на створення ЄБД шляхом всебічного аналізу
існуючої у світі практики й перспектив його розвитку.

Технологія реалізації проекту. У процесі створення
ЄБД доцільно передбачити використання напрацьова-
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них технологій і накопичених даних у діючих автомати-
зованих системах залізничної галузі.

Реалізація проекту повинна передбачати поетапне
впровадження функціональних підсистем і вузлів ЄБД
(з виділенням окремої фази створення пілотного варі-
анта ЄБД):

— перший етап: створення програмно-апаратного
комплексу для пілотного варіанта ЄБД; формування
цільового реєстру об'єктів нерухомості для формуван-
ня Єдиного банку даних; створення підсистем обліку
об'єктів нерухомого майна на місцевому рівні; створен-
ня підсистеми документування інформації щодо об'єктів
нерухомого майна та введення їх у дію, відпрацювання
технологічних і конструктивних рішень, цифрування
інформації з паперових носіїв на технологічному стенді;

— другий етап: забезпечення функціонування ос-
новних підсистем ЄБД у штатному режимі на всіх рівнях;
удосконалення системи зв'язку та технологічної бази,
формування системи оперативного резервування і ство-
рення мережі сервісних центрів; проектування та роз-
роблення функціональних підсистем забезпечення ко-
ристування ЄБД зовнішніми користувачами;

— третій етап: впровадження у повному обсязі всіх
функціональних підсистем згідно з технічним завдан-
ням; перехід на повністю автоматизовану технологію
ідентифікації, обліку та документування об'єктів неру-
хомого майна; інтеграція з іншими місцевими, відомчи-
ми, державними автоматизованими системами управлі-
ння; формування виробничої бази забезпечення діяль-
ності ЄБД.

ЄБД необхідно створювати відповідно до вимог дер-
жавних стандартів.

У цьому випадку головний виконавець робіт у про-
цесі розробки технічного проекту накопичуватиме, си-
стематизуватиме й аналізуватиме пропозиції щодо взає-
модії користувачів ЄБД, технології впровадження та
його функціонального вдосконалення. За погодженням
із замовником ці пропозиції доцільно розглядати на
науково-технічній раді та затвердити керівництвом Ук-
рзалізниці, після чого вони стануть юридичною підста-
вою для відпрацювання необхідних документів.

Укрзалізниця затверджуватиме співвиконавців про-
екту, а також визначатиме головні управління і підприє-
мства для узгодження нормативно-методичних доку-
ментів, процедуру і терміни їх узгодження.

Одним із важливих організаційних питань створен-
ня ЄБД є його забезпечення обслуговуючим персона-
лом, який повинен буде оволодіти основами технології
електронної обробки даних, мати досвід роботи з про-
грамним забезпеченням та спеціалізованим обладнан-
ням, а також допуск до роботи в ЄБД. Для цього необ-
хідно спеціально провести навчання персоналу та орга-
нізувати його спеціальне навчання для наступної підго-
товки і перепідготовки.

На початку створення ЄБД функціонуватиме з без-
посередньою участю працівників головного інформа-
ційно-обчислювального центру, інформаційно-обчис-
лювальних центрів залізниць та фахівців дирекцій і
структурних підрозділів залізниць, які пройшли необ-
хідну підготовку, мають навички роботи із засобами
електронно-обчислювальної техніки і отримали відпо-
відний дозвіл.

З функціональним розширенням ЄБД до роботи за-
лучатимуться спеціально підготовлені фахівці Укрзалі-
зниці, залізниць, підприємств і організацій, що утворю-
ють єдиний майновий комплекс залізничного транспор-
ту.

Концепція визначає шляхи, методи і засоби створен-
ня Єдиного банку даних майнових і земельних ресурсів
підприємств залізничного транспорту як найважливішої
складової реєстру майнових об'єктів, підходи до фор-
мування загальної системи обліку (побудованої з ура-
хуванням існуючої автоматизованої системи бухгал-
терського обліку) та їх документування із запроваджен-

ням єдиних документів, що підтверджують право-
мірність наявності майна, посвідчують правомірність
юридично значимих дій з майном.

ЄБД проектується і впроваджується відповідно до
вимог законодавства та з урахуванням державних
стандартів і міжнародного досвіду. Робота проводить-
ся з максимальним використанням накопиченого на-
уково-технічного потенціалу галузі та ефективним
інтегруванням в інші галузі і національні автоматизо-
вані інформаційні системи, системи обліку та управ-
ління.

Планується поетапний перехід від діючої сьогодні в
галузі "паперово-карткової" системи обліку майнових
ресурсів до "інтелектуального" ЄБД.

ВИСНОВКИ
Вбачається доцільним те, щоб створюваний ЄБД ба-

зувався на виключному застосуванні машинозчитуваль-
них документів, для чого необхідно застосовувати про-
грамно-апаратні засоби, побудовані на принципі "сход-
ження сумісності" із забезпеченням концептуальної
незалежності.

Використання ЄБД матиме ряд особливостей, які під
час його створення визначатимуть додаткові вимоги
щодо вибору рішень і методів їх реалізації. Це, по-пер-
ше, необхідність у стислі терміни ввести в усі елементи і
складові коректну інформацію про об'єкти нерухомого
майна і земельні ділянки, після чого навантаження на
відповідні функціональні частини ЄБД різко зменшить-
ся; по-друге, відсутність необхідних актів законодав-
ства, розроблення й впровадження яких дасть мож-
ливість запровадити ЄБД у цілому, а також сприятиме
його майбутнім модифікаціям.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
На сьогодні існує велика кількість проблем функ-

ціонуючої системи регулювання та нагляду ринку похідних
фінансових інструментів (далі — ПФІ), які свідчать про не-
обхідність перегляду фундаментальних засад цієї системи,
а саме концентрації на стійкості фінансової системи в ціло-
му, а не окремих фінансових установ. У такому розрізі на-
була поширення концепція макропруденційного нагляду як
інструмент зниження системного ризику на ринку ПФІ зок-
рема та фінансовому ринку в цілому.

МЕТА
Дослідити і охарактеризувати сучасну систему макро-

пруденційного нагляду вітчизняного ринку ПФІ,  що доз-
волить окреслити основні напрями реформування цієї сис-
теми та розробити науково-методичні засади побудови си-
стеми макропруденційного нагляду цього ринку.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні питання, що стосуються вітчизняної сис-

теми пруденційного нагляду фінансового ринку в цілому
та ринку ПФІ зокрема досліджували такі вітчизняні та за-
рубіжні науковці: В. Міщенко [4], С. Р. Моісеєв [5], О. Еванс
[2], К. В. Парипа [7] та інші. У наукових джерелах перева-
жає теоретичний аналіз мікропруденційного нагляду, що
здійснюється в банківському секторі. При цьому, недостат-
ня увага приділяється особливостям функціонування сис-
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теми макропруденційного нагляду ринку ПФІ. Проте, бе-
ручи до уваги всю різноманітність суб'єктів ринку ПФІ,
існування гострої необхідності у нагляді за їх діяльністю
сучасні та проблем функціонування самого ринку ПФІ,
вважаємо, доцільним здійснити критичний аналіз функці-
онуючої системи пруденційного нагляду ринку ПФІ Украї-
ни. Проведений аналіз дозволить обрати напрям її рефор-
мування шляхом впровадження макропруденційного на-
гляду на цьому ринку.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до вимог вітчизняного законодавства, дер-
жавний нагляд здійснюється за принципом контролю на
основі дотримання вимог діяльності фінансових установ.

При цьому, розрізняють два взаємопов'язані рівні пру-
денціного нагляду: макро- та мікропруденційний, порівняль-
на характеристика яких представлена на рисунку 1.

Отже, макропруденційний нагляд відрізняється від
мікро- тим, що аналіз стійкості фінансового ринку, який
здійснюється на агрегованому рівні, а не на рівні окремих
фінансових установ; аналіз взаємозв'язків між фінансови-
ми установами для уникнення ефекту "доміно". Незважаю-
чи на відмінності між зазначеними рівнями нагляду, вони є
взаємопов'язаними та взаємодоповнюваними: моніторинг
макропруденційних індикаторів включає агреговані мікроп-
руденційні індикатори та макроекономічні показники.
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У свою чергу, формування адаптованої до світових умов
системи мікро- та макропруденційного нагляду ринку ПФІ
вимагає аналіз існуючих елементів цієї системи в Україні.
Так, на сьогодні в Україні пруденційний нагляд здійснюється
за групами фінансових інститутів, а саме:

— Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі — НКЦПФР) (Комітет з питань моніторингу,
пруденційного і консолідованого нагляду на інформаційної
політики на фондовому ринку) здійснює пруденційний на-
гляд за торговцями цінними паперами, фондовими біржа-
ми, особами, які здійснюють депозитарну і розрахунково-
клірингову діяльність;

— Національна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг (далі — НКРРФП)
(Відділ стандартів оцінки ризиків, пруденційного та консо-
лідованого нагляду) здійснює нагляд за небанківськими
фінансовими установами;

— Національний банк України (далі — НБУ) (Департа-
мент пруденційного нагляду) здійснює нагляд за банківсь-
кими фінансовими установами.

Отже, пруденційний нагляд в Україні представлений
декількома органами, які здійснюють діяльність у межах
своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Узагальнена діюча система пруденційного нагляду рин-
ку ПФІ в Україні представлена на рисунку 2.

Так, залежно від специфіки кожного окремого сегмен-
та ринку ПФІ нагляд містить певні пруденційні вимоги щодо
їх суб'єктів. При цьому слід відмітити, що на сьогодні
НКРРФП розроблено пруденційні вимоги лише щодо тор-
говців цінними паперами (Про схвалення проекту рішен-
ня Комісії "Про затвердження Положення про пруденцій-
них нормативах професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з торгівлі цінними паперами" [8]) та осіб,
які здійснюють депозитарну діяльність (Про схвалення про-
екту рішення Комісії "Про затвердження Положення щодо
пруденціальних нормативах професійної діяльності на фон-
довому ринку — депозитарної діяльності та вимог до сис-
теми управління ризиками" [10]). Що стосується інших
інститутів, то вимоги до їх діяльності практично відсутні.

Так, наприклад, для саморегулівних організацій встановле-
но лише вимоги для отримання свідоцтва про реєстрацію
об'єднання як саморегулівної організації (Наказ НКЦПФР
"Про затвердження Положення про саморегулівну органі-
зацію ринку цінних паперів" [9]).

Отже, функціонуюча система пруденційного нагляду
себе зарекомендувала як недієва, що обумовлено невраху-
ванням при розробленні пруденційних вимог відмінностей
між діяльністю торговців цінними паперами та фондових
бірж, осіб, які здійснюють депозитарну діяльність і розра-
хунково-клірингову діяльність.

З метою вирішення зазначеної проблеми Комітетом
НКЦПФР з питань моніторингу, пруденційного й консолі-
дованого нагляду та інформаційної політики на фондовому
ринку була затверджена Концепція пруденційного нагляду
на фондовому ринку.

Не зважаючи на вдалу реалізацію в майбутньому Кон-
цепції пруденційного нагляду на фондовому ринку, ство-
рена система пруденційного нагляду як і функціонуюча не
позбавлена ряду недоліків, основними з яких є:

— відсутність координації між органами нагляду (НБУ,
НКЦПФР та НКРРФП);

— відсутність макропруденційного нагляду, оскіль-
ки діючі нормативно-правові акти передбачають ство-
рення лише мікропруденційної підсистеми нагляду шля-
хом встановлення пруденційних вимог щодо учасників
ринку ПФІ;

— відсутність комплексної системи мікропруденційних
вимог, направлених на мінімізацію конкретних ризиків за
професійними учасниками ринку ПФІ;

— відсутність єдиної бази даних фінансових установ
та уніфікованого підходу до регулювання та нагляду за
ними через те, що не встановлено на законодавчому рівні
органу, який би вів цю базу відповідно до регулятивних
вимог.

При цьому, беручи до уваги наявні проблеми функціо-
нування як ринку ПФІ, так і системи його регулювання, існує
гостра необхідність у розробці концептуальних засад саме
макропруденційного нагляду, впровадження якого сприя-
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Підхід до оцінки Імовірнісний підхід Аналіз формальної звітності 

Методологія 

проведення оцінки 
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результатів нагляду 

Врахування взаємозв’язків та 

загальних ризиків учасників 

Ігнорування зв’язків та вплив 
загальних ризиків учасників 

 

Широке розповсюдження 
результатів оцінки у т. ч. 
показників фінансової 

стійкості, макропруденційних 
індикаторів 

 
Стандартизовані звіти та 

конфіденційна інформація для 
цілей нагляду 

Рис. 1. Порівняльна характеристика макро- та мікропруденційного нагляду

Джерело: [3, 6].
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Рис. 2. Функціонуюча система пруденційного нагляду на ринку ПФІ в Україні
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тиме забезпеченню стійкості цього ринку, його контрольо-
ваності та підвищення рівня довіри до нього.

Так, на сьогодні, як вже зазначалося раніше, в Україні
ще не створено чіткої системи оцінки системного ризику, а
макропруденційний нагляд не здійснюється взагалі. До ча-
сткової реалізації такої діяльності як макропруденційний
нагляд слід віднести розрахунки макроекономічних стрес-
тестів та деякі із метаданих індикаторів фінансової стабіль-
ності, що створює НБУ у рамках Програми оцінки стійкості
фінансового сектору, яку на теренах України реалізують
Світовий банк та Міжнародний валютний фонд разом із
вітчизняним регулятором. У свою чергу, для забезпечення
системної стійкості фінансового сектору в цілому цього не-
достатньо.

У зв'язку з тим, що фінансовий ринок є системою взає-
мозв'язків, то об'єктами макропруденційного нагляду є
відносини між фінансовими посередниками, учасниками,
інфраструктурою цього ринку, а також між фінансовим сек-
тором економіки та реальною економікою.

Основними завданнями макрупруденційного нагляду
ринку ПФІ є:

— підтримка стійкості фінансової системи перед аг-
регованим впливом шоків на ринок ПФІ;

— обмеження надлишкових фінансових ризиків фінан-
сової системи;

— згладжування фінансового циклу шляхом запо-
бігання формуванню "мильних бульбашок" на ринках фінан-
сових активів, які несуть потенційну загрозу стійкості
фінансової системи в цілому та ринку ПФІ зокрема, або
мають істотні негативні ефекти для нефінансового сектора
[1].

Беручи до уваги той факт, що між рівнями пруден-
ційного нагляду існує тісний зв'язок, з метою побудови
ефективної системи макропруденційного нагляду негайно-
го рішення вимагає проблема пов'язана з відсутністю комп-
лексної системи мікропруденційних вимог.

На сьогодні в чинних та проектних нормативних актах
пруденційні вимоги не дозволяють мінімізувати основні
ризики, врахувати особливості діяльності відповідних
учасників ринку ПФІ, забезпечити стійкість ринку. На
нашу думку, з метою побудови ефективної системи мікроп-
руденційного нагляду необхідно розробити для кожного
суб'єкту нагляду (банківські фінансові установи; торгівці
цінними паперами та їх похідними; організатори торгів; са-
морегулівні організації; особи, що здійснюють депозитар-
ну діяльність; особи, що здійснюють розрахунково-клірин-
гову діяльність та особи, які надають певні фінансові по-
слуги) систему пруденційних вимог, сукупність яких мож-
на розділити на декілька груп, а саме: фінансовий леве-
ридж, ризик ліквідності, ринковий ризик, кредитна експан-
сія (кредитний ризик), ризик інвестування, взаємоза-
лежність системо утворюючих гравців ринку та органі-
заційні.

Запропонована нами система пруденційних вимог на-
відмінно від існуючої має наступні переваги:

— відповідає принципам інформативності, суттєвості та
достатності;

— має цільовий характер, оскільки кожна з груп спря-
мована на вирішення конкретної проблеми (наприклад, за-
безпечення фінансової стійкості тощо) або мінімізацію
відповідних ризиків;

— враховує специфіку кожного окремого учасника рин-
ку ПФІ.

При цьому, слід відмітити, що макропруденційний
нагляд має можливість враховувати ті аспекти, які, як
правило, ігноруються мікропруденціальним регулюван-
ням (наприклад, враховує інтереси системоутворюючих

учасників та взаємозв'язки між ними та іншими учасни-
ками).

У свою чергу, на відмінну від мікропруденційних норм,
які для всіх суб'єктів є рівними, інструментарій макропру-
денційного нагляду має декілька особливостей:

— передбачається встановлення більш високих норм та
стандартів для інститутів, ринків та інструментів, які є клю-
човими для не тільки для ринку ПФІ, а й для фінансової си-
стеми в цілому, що дозволяє створити буфер капіталу та
ліквідності і не залежати від грошової допомоги або фіскаль-
ної влади;

— норми макропруденційного нагляду повинні носити
динамічний характер, що дозволить фінансовим інститутам
протистояти "мильним бульбашкам" та дисбалансам на рин-
ках фінансових активів.

Окрім цього, у зв'язку з відсутності чіткої стратегії
реорганізації системи регулювання та нагляду на мак-
ропруденційній основі, що пов'язано, в першу чергу, з
відсутністю конкретних цілей, завдань, ресурсного за-
безпечення (фінансового, матеріального, кадрового), си-
стеми оцінки ризиків, системи відповідальності; розроб-
лених етапів реалізації стратегії розвитку фінансової си-
стеми, чітко окреслених пріоритетів органів виконавчої
влади тощо, вважаємо, доцільним, у першу чергу, про-
аналізувати міжнародний досвід побудови системи мак-
ропруденціного нагляду на прикладі США, Великобри-
танії та ЄС.

Порівнюючи системи побудови макропруденційного
нагляду США, Великобританії та ЄС, слід відмітити, що
кожна з них має як переваги так і недоліки. Так, у США
позитивною рисою є створення макропруденційного регу-
лятора, що об'єднує п'ять органів влади для досягнення
спільної цілі на федеральному рівні. У свою чергу, нега-
тивним є існування великої кількості внутрішніх протис-
тоянь, основною причиною виникнення яких є її
складність. Натомість система нагляду ЄС враховує недо-
ліки подібної системи, що функціонує в США. Проте ос-
новні функції нагляду залишаються закріпленими за на-
ціональними органами, що не може позитивно впливати на
ефективність функціонування такої системи. Основною
перевагою системи регулювання та нагляду Великобри-
танії є її простота, яка дозволяє макропруденційному орга-
ну безпосередньо керувати процесом у разі необхідності
та приймати рішення щодо застосування тих чи інших
інструментів.

Беручи до уваги той факт, що модель макропруденцій-
ного регулювання та нагляду ринку ПФІ зорієнтована на
врахування усього спектру ризиків, спроможних породити
виникнення системної кризи, запровадження макропруден-
ційного нагляду передбачає у перспективі створення мега-
регулятора. При цьому, на нашу думку, на сучасному етапі
розвитку вітчизняного фінансового ринку запровадження
єдиного регулятора є недоцільним. У зв'язку з цим, раціо-
нальним є на теренах України започаткувати діяльність двох
окремих органів регулювання та нагляду, тобто модель пе-
рехресного регулювання. Проте в цьому випадку постає
одне питання, який з існуючих органів регулювання ринку
ПФІ уповноважити на здійснення макропруденційного на-
гляду?.

Так, у більшості країн (Словаччина, Словенія, Румунія,
Чехія, Польща тощо), в т. ч. і в Україні, банківський нагляд
здійснюють безпосередньо центральні банки, що дозволяє
забезпечити зв'язок між макро- та мікропруденційними
рівнями нагляду лише банківського сектору. При цьому,
світова фінансова криза викрила слабкі місця фінансового
регулювання та нагляду, наявність яких свідчить про не-
обхідність системної роботи, що охоплюватиме фінансовий
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Рис. 3. Запропонована відокремлена модель макропруденційного нагляду в Україні
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Рис. 4. Запропонована система пруденційного нагляду
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сектор у цілому, а не підтримання платоспроможності ок-
ремих фінансових установ. У зв'язку з цим, переважна біль-
шість центральних банків перейшли від системи мікропру-
денційного нагляду до макропруденційного, концепція яко-
го була розроблена під егідою Банку міжнародних розра-
хунків у 2000—2006 рр. [4].

Ми підтримуємо, ідею надання повноважень щодо
здійснення макропруденційного регулювання фінансового
сектору центральному банку і, вважаємо, доцільним реалі-
зувати її і в Україні. Так, якщо відповідальність за макро-
пруденційний нагляд закріплюється за НБУ, його корпора-
тивна структура зазнає відповідних змін. У сучасній світовій
практиці існує дві основні моделі організації макропруден-
ційного регулювання та нагляду: вбудована (Румунія, Че-
хія, Польща тощо) та відокремлена (Нідерланди, Угорщи-
на, Словенія тощо).

Беручи до уваги те, що макроекономічний аналіз
здійснюється в іншому підрозділі (економічного або мо-
нетарного аналізу), мікропруденційний нагляд не завж-
ди може бути доповнений макропруденційними захода-
ми, що знижує ефективність регулювання в цілому. Крім
того, поєднання функцій може звести реалізацію цілей
макропруденційного нагляду до узагальнення ризиків ок-
ремих учасників фінансових ринків і негативно вплинути
на системну процедуру оцінки моніторингу показників
стійкості фінансового сектору. Аналогічна ситуація ха-
рактерна і для функціонування підрозділу фінансової
стабільності у складі департаменту з питань монетарної
політики [4, с. 14]. Враховуючи світовий досвід, наслідки
світової фінансової кризи та існуючі ризики фінансово-
го сектору, на нашу думку, ефективнішим є створення
підрозділу фінансової стабільності як автономної струк-
турної одиниці НБУ. Найбільш вдалим прикладом успіш-
ної діяльності окремого підрозділу із забезпечення фінан-
сової стабільності системи в організаційній структурі
центрального банку є Словаччина, де цей департамент
підпорядкований безпосередньо Голові Народного бан-
ку Словаччини та відповідальний за підготовку Огляду
фінансової стабільності [4, 5].

Отже, на нашу думку, в Україні доцільно створити
Службу фінансового нагляду при НБУ як орган пруденцій-
ного нагляду на фінансовому ринку в цілому і зокрема рин-
ку ПФІ. Корпоративна структура НБУ з урахуванням заз-
начених змін представлена на рисунку 3.

Слід відмітити, що створення цієї Служби при Націо-
нальному банку України є найбільш вдалим із варіантів ре-
формування діючої системи регулювання фінансового рин-
ку і не суперечить існуючому у світі вектору розвитку мо-
делей регулювання цього ринку.

Запропонована система пруденційного нагляду пред-
ставлено на рисунку 4.

ВИСНОВОК
Пруденційний нагляд ринку ПФІ є системою нагляду

та контролю за фінансовим станом професійних учас-
ників ринку цінних паперів та їх похідних, що здійснюєть-
ся НКЦПФР, НКРРФП та НБУ з метою захисту прав як
інвесторів, так і інтересів самих профучасників. При цьо-
му цій системі притаманна значна кількість проблем, що
не дають можливість підтримувати стійкість фінансової
системи в цілому та ринку ПФІ зокрема перед агрегова-
ним впливом шоками. У зв'язку з цим набуло актуальності
розроблення та поширення концепції макропруденційно-
го нагляду на ринку ПФІ, впровадження якого сприяти-
ме забезпеченню стійкості цього ринку, його контрольо-
ваності та підвищення рівня довіри до нього. Аналіз світо-
вого досвіду організації макропруденційного нагляду
дозволив нам зробити висновок, що більш дієвим та ефек-
тивним буде наділити повноваженнями щодо здійснення
цього нагляду НБУ, застосувавши для його структурної
реорганізації модель відокремленої організації пруденц-
ійного нагляду (Служба фінансового нагляду). Саме та-
кий варіант реформування системи пруденційного нагля-
ду найбіль повно враховує особливості функціонування
вітчизняного ринку ПФІ та не суперечить існуючому у
світі вектору розвитку моделей регулювання цього рин-
ку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку національної економіки

неможливо досягти позитивних результатів без активного
впливу держави на економічні процеси, тобто без держав-
ного регулювання економіки. Як відомо, методами держав-
ного регулювання економіки є правові, адміністративні, еко-
номічні та пропагандистські.

Одним з основних аспектів державного регулювання
регіонального економічного співробітництва є його право-
ве регулювання, тобто діяльність держави щодо встановлен-
ня обов'язкових норм та правил поведінки суб'єктів та учас-
ників регіонального економічного співробітництва.

Правове забезпечення регіонального економічного
співробітництва в Україні недосконале, оскільки наразі
відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який всеохоп-
лююче регулює регіональне економічне співробітництво.
Певні аспекти регіонального економічного співробітницт-
ва регулюються окремими положеннями низки норматив-
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но-правових актів. Таке становище призводить до знижен-
ня ефективності державного регулювання регіональних еко-
номічних відносин та унеможливлює повноцінне викорис-
тання потенціалу регіонів в ході здійснення ними регіональ-
ного економічного співробітництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові дослідження з проблем правового регулювання

окремих аспектів регіонального економічного співробітниц-
тва здійснюють низка науковців. Л. Андрущенко, Г. Анцеле-
вич, Л. Винокурова, В. Голубєва, С. Коломацька, В. Мілаш,
В. Сергієнко, С. Юшина предметом своїх досліджень виділя-
ють правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
І. Бураковський, І. Грицуник, І. Журба, Н. Мікула, Ю. При-
сяжнюк у своїх дослідженнях приділяють увагу транскор-
донному співробітництву. Проте наукові дослідження про-
блем, пов'язаних з правовим регулюванням регіонального
економічного співробітництва вцілому — відсутні.
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ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Наразі правове регулювання регіонального економічно-
го співробітництва здійснюється шляхом застосування ок-
ремих положень різноманітних нормативно-правових актів,
що нерідко протирічать одне одному. Тому необхідним є
розробка проекту закону, який би визначав організаційно-
правові засади, рівні, види та механізм регіонального еко-
номічного співробітництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є дослідження сучасного

правового регулювання регіонального економічного співро-
бітництва в Україні, визначення його недоліків та розробка
основних напрямів вдосконалення правового регулювання
регіонального економічного співробітництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональне економічне співробітництво включає як

відносини між регіонами всередині країни, так і відносини
між регіонами, що знаходяться по різні боки державних
кордонів. У національному законодавстві нормативно-пра-
вовий акт, який регулював би регіональне економічне
співробітництво в повній мірі наразі відсутній. Відносини
у сфері регіонального економічного співробітництва регу-
люються окремими нормами низки нормативно-правових
актів.

Нормативно-правове регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності здійснюється низкою актів госпо-
дарського законодавства загальної сфери дії та спеці-
ального законодавства про зовнішньоекономічну діяль-
ність.

Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність
складається з актів законодавства різної юридичної
сили, присвячених регулюванню цієї діяльності (в тому
числі окремих її аспектів) та окремих норм, що містять-
ся в нормативно-правових актах загальної сфери дії чи
присвячених регулюванню інших видів діяльності, що
може поєднуватися із зовнішньоекономічною (банківсь-
ка діяльність, страхування, спільне інвестування тощо).
Відтак, систему актів законодавства про зовнішньоеко-
номічну діяльність можна поділити на загальну частину
(включає нормативно-правові акти, що містять загальні
положення щодо зовнішньоекономічну діяльність) та
спеціальну частину, до якої входять акти законодавства
чи норми, що визначають специфіку здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності в окремих сферах економіки,
на окремих територіях, за участю окремих суб'єктів
тощо.

У Конституції України містяться положення щодо виз-
начення виключно законами засад зовнішньоекономічної
діяльності [1] та щодо закріплення за Кабінетом Міністрів
України такого повноваження як організація та забезпечен-
ня здійснення зовнішньоекономічної діяльності України,
митної справи [1].

Господарський кодекс України містить Розділ VІІ "Зов-
нішньоекономічна діяльність", що складається з двох глав:
Глава 37 "Загальні положення" та Глава 38 "Іноземні інвес-
тиції".[2]

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
— акт малої кодифікації, спеціально присвячений регулю-
ванню зовнішньоекономічної діяльності.

Також важливу роль в системі законодавства про зовн-
ішньоекономічну діяльність відіграє закон, що визначає умо-
ви дії міжнародних договорів в Україні — Закон України
"Про міжнародні договори України" та низка законів про
ратифікацію міжнародних договорів за участю України —
двосторонніх, багатосторонніх (в тому числі укладених між
країнами — учасницями міжнародних організацій економі-
чного спрямування): Закон України "Про ратифікацію
Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Дер-
жав про Правила визначення країни походження товарів",
Закон України "Про ратифікацію Конвенції про порядок ви-
рішення інвестиційних спорів між державами та іноземни-
ми особами", Закон України "Про приєднання України до
Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіц-
ійних документів".

Закон України "Про міжнародний комерційний арбіт-
раж" визначає правовий статус цього юрисдикційного орга-
ну, що вирішує спори між українськими та іноземними су-
б'єктами господарювання за умови наявності відповідної до-
мовленості між ними.

Закон України "Про торгово-промислові палати в Ук-
раїні" визначає правове становище цих організацій, в тому
числі повноваження у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності.

Законами, що регулюють договірні відносини у сфері
зовнішньоекономічної діяльності є: Закон України "Про
регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності"; Закон України "Про уго-
ди про розподіл продукції"; Закон України "Про концесії",
Закон України "Про концесії на будівництво автомобільних
доріг". Постанова Верховної Ради України "Про ратифіка-
цію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із
здійсненням господарської діяльності" також містить по-
ложення щодо регулювання договірних відносин у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.

До системи законодавства про зовнішньоекономічну
діяльність відносяться і наступні акти Кабінету Міністрів
України: постанова КМУ №756 "Про деякі питання регу-
лювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності", постанова КМУ №327
"Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій,
членом яких є Україна"; постанова КМУ №1861 "Про зат-
вердження Порядку верифікації сертифікатів про поход-
ження товарів з України"; постанова КМУ № 1865 "Про
порядок ведення спеціальної митної статистики"; поста-
нова КМУ №1027 "Про Порядок ініціювання, підготовки
та реалізації проектів економічного і соціального розвит-
ку України, що підтримуються міжнародними фінансови-
ми організаціями".

У системі законодавства про зовнішньоекономічну
діяльність виокремлюється частина, що регулює відносини
під час здійснення транскордонного співробітництва.

Питання транскордонного співробітництва регулюєть-
ся Європейською рамковою конвенцією про транскордон-
не співробітництво між територіальними общинами або
органами влади 1980 року, Додатковим протоколом до Євро-
пейської рамкової конвенції про транскордонне співробіт-
ництво між територіальними общинами і властями 1995 року
та Протоколом № 2 до Європейської рамкової конвенції
про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями, який стосується міжтериторіаль-
ного співробітництва 1998 року. Україна приєдналася до цих
міжнародних договорів на підставі постанови ВРУ №36
"Про приєднання України до Європейської рамкової кон-
венції про транскордонне співробітництво між територіаль-
ними общинами або властями", Закону України "Про вне-
сення змін до Постанови Верховної Ради України "Про при-
єднання України до Європейської конвенції про основні
принципи транскордонного співробітництва між територі-
альними общинами або органами влади 1980 року" та про
ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рам-
кової конвенції про транскордонне співробітництво між
територіальними общинами або властями".

16 листопада 2009 р. у м. Утрехт (Німеччина) на 16-й сесії
Конференції Міністрів країн Ради Європи з питань місце-
вого та регіонального самоврядування було відкрито до
підписання Третій Протокол до Європейської рамкової кон-
венції про транскордонне співробітництво між територіаль-
ними общинами або властями, яким передбачається уніфі-
кувати стандарти для утворення та діяльності об'єднань
єврорегіонального співробітництва (єврорегіонів). На
підставі Закону України "Про ратифікацію Протоколу № 3
до Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або влас-
тями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітницт-
ва (ОЄС)" даний документ набрав чинності для України.

Важливою складовою у практичному вирішенні питань
регіонального та транскордонного співробітництва, їх за-
конодавчому закріпленню стало прийняття у червні 2004
році Закону України "Про транскордонне співробітництво".
Закон містить положення щодо організації транскордонно-
го співробітництва, його державної підтримки та фінансо-
вого забезпечення.

Нормативно-правове регулювання національного регі-
онального економічного співробітництва здійснюється шля-
хом укладання договорів безпосередньо між суб'єктами та
учасниками регіонального економічного співробітництва.

Регіон є повноцінним суб'єктом економічних відносин,
тому регіональне економічне співробітництво, що полягає
у співпраці між регіонами, направленій на укріплення ста-
більності економічних відносин, забезпечення національних
інтересів та удосконалення правових механізмів взаємови-
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гідного співробітництва, є важливим аспектом діяльності
регіону.

Наразі в національному законодавстві України відсутній
нормативно-правовий акт, який би в повній мірі і всебічно
регулював відносини у сфері регіонального економічного
співробітництва. Це ускладнює ефективне здійснення регі-
оном як повноцінним суб'єктом економічних відносин регі-
онального економічного співробітництва.

Важливим є чітке визначення рівнів та видів регіональ-
ного економічного співробітництва, що дозволить створи-
ти оптимальну структуру економічних відносин окремого
регіону з іншими суб'єктами регіональних економічних
відносин та зробить можливим проводити аналіз та моніто-
ринг, на основі яких будуть визначатись шляхи оптимізації
ефективного розвитку регіону. Регіональне економічне
співробітництво розглядається науковцями із врахуванням
різних аспектів, відповідно, підходи до класифікації його
форм, видів та рівнів дещо різняться між собою. Ми пропо-
нуємо виділяти два рівні — національне та міжнародне рег-
іональне економічне співробітництво, а також три рівні —
міжрегіональне наднаціональне, транскордонне та міжрег-
іональне національне економічне співробітництво.

Міжрегіональне національне економічне співробітниц-
тво — економічна співпраця між різними регіонами однієї
країни.

Транскордонне економічне співробітництво — налагод-
ження та підтримання економічних зв'язків між суміжними
прикордонними регіонами різних держав.

Міжрегіональне наднаціональне економічне співробіт-
ництво — економічна співпраця між регіонами різних країн,
між регіоном однієї країни та іншою країною, між регіоном
однієї країни та міжнародною організацією тощо.

Зміст регіонального економічного співробітництва про-
являється через його завдання. Проте наразі наукові досл-
ідження з цього питання відсутні. На нашу думку, доціль-
ним є виділити такі завдання регіонального економічного
співробітництва: створення сприятливих умов для функці-
онування і розвитку суб'єктів співробітництва; інтенсивний
розвиток регіону; ефективне використання економічного
потенціалу регіону; підвищення рівня життя населення ре-
гіону; підвищення міжнародної конкурентоспроможності
регіону; економічна інтеграція суб'єктів співробітництва.

Найбільш фундаментальним завданням регіонального
економічного співробітництва є створення сприятливих
умов для функціонування і розвитку суб'єктів співробітниц-
тва, оскільки в певній мірі воно охоплює всі інші завдання.

Інтенсивний розвиток регіону забезпечується викори-
станням прогресивних техніко-економічної, організаційно-
економічної і суспільної форм розвитку.

Ефективне використання економічного потенціалу ре-
гіону полягає у якнайкращому застосуванні інвестиційно-
го, інноваційного, природно-ресурсного і трудового потен-
ціалів.

Підвищення рівня життя населення регіону корелюєть-
ся з основною метою функціонування будь-якої економіч-
ної системи — задоволення потреб суспільства.

Підвищення міжнародної конкурентоспроможності
регіону полягає у забезпеченні високого конкурентного ста-
тусу у геоекономічному просторі в довгостроковій перспек-
тиві.

Економічна інтеграція суб'єктів регіонального еконо-
мічного співробітництва — це об'єктивний процес розвит-
ку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між на-
ціональними даними суб'єктами.

Задля створення сприятливих умов для здійснення ре-
гіонального економічного співробітництва необхідно удос-
коналити його правове забезпечення. Необхідно розроби-
ти та прийняти Закон України "Про регіональне економіч-
не співробітництво".

Враховуючи вищезазначені пропозиції щодо теоретич-
них та практичних аспектів регіонального економічного
співробітництва та на основі Закону України "Про зовніш-
ньоекономічну діяльність", Закону України "Про транскор-
донне співробітництво" і проекту Закону України "Про
співробітництво територіальних громад" ми розробили
власний проект Закону України "Про регіональне економі-
чне співробітництво".

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про регіональне економічне співробітництво
Цей Закон визначає організаційно-правові засади, рівні,

види та механізм регіонального економічного співробітниц-
тва.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
— державна підтримка розвитку регіонального еконо-

мічного співробітництва — сукупність рішень і дій орга-
нізаційного, правового, фінансового характеру органів дер-
жавної влади України, спрямованих на реалізацію проектів
регіонального економічного співробітництва;

— договір про регіональне економічне співробітництво
— договір між суб'єктами регіонального економічного
співробітництва, яка регламентує правові, організаційні,
економічні та інші аспекти цього співробітництва;

— міжнародне економічне співробітництво — рівень
економічного співробітництва, що передбачає економічну
співпрацю, що має місце як на території України, так і за її
межами;

— міжрегіональне наднаціональне економічне спів-
робітництво — вид наднаціонального економічного співро-
бітництва, що передбачає співпрацю між регіонами, що зна-
ходяться по різні сторони державного кордону;

— міжрегіональне національне економічне співробі-
тництво — вид національного економічного співробітниц-
тва, що передбачає співпрацю між регіонами однієї краї-
ни;

— національне економічне співробітництво — рівень
економічного співробітництва, що передбачає співпрацю в
межах однієї країни;

— проекти регіонального економічного співробітницт-
ва — комплекс заходів суб'єктів та учасників регіонального
економічного співробітництва України, спрямованих на
розвиток регіонального економічного співробітництва;

— регіональне економічне співробітництво — співпра-
ця між регіонами, направлена на укріплення стабільності
економічних відносин, забезпечення національних інтересів
та удосконалення правових механізмів взаємовигідного
співробітництва.

— спільні проекти регіонального економічного співро-
бітництва — комплекс заходів суб'єктів та учасників регіо-
нального економічного співробітництва;

— суб'єкти регіонального економічного співробітницт-
ва — територіальні громади, їх представницькі органи,
місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють
між собою та з територіальними громадами та відповідни-
ми органами влади інших держав у межах своєї компетенції,
встановленої чинним законодавством та угодами про регі-
ональне економічне співробітництво;

— транскордонне економічне співробітництво — вид
регіонального економічного співробітництва, що передба-
чає спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення
економічних відносин між територіальними громадами, їх
представницькими органами, місцевими органами виконав-
чої влади України та територіальними громадами, відповід-
ними органами влади інших держав у межах компетенції,
визначеної їх національним законодавством;

— учасники регіонального економічного співробітниц-
тва — юридичні та фізичні особи, громадські організації, що
беруть участь в регіональному економічному співробіт-
ництві.

Стаття 2. Принципи регіонального економічного співро-
бітництва

Співробітництво грунтується на таких принципах:
— законності;
— добровільності;
— взаємної вигоди;
— прозорості та відкритості;
— рівноправності учасників;
— взаємної відповідальності суб'єктів співробітництва

за його результати.
Стаття 3. Завдання регіонального економічного співро-

бітництва
Регіональне економічне співробітництво здійснюється

задля виконання таких завдань:
— створення сприятливих умов для функціонування і

розвитку суб'єктів співробітництва;
— інтенсивний розвиток регіону;
— ефективне використання економічного потенціалу

регіону;
— підвищення рівня життя населення регіону;
— підвищення міжнародної конкурентоспроможності

регіону;
— економічна інтеграція суб'єктів співробітництва.
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Стаття 4. Правова основа регіонального економічного
співробітництва

Правовою основою регіонального економічного співро-
бітництва є Конституція України, міжнародні договори Ук-
раїни, що регулюють відносини у цій сфері, згода на обо-
в'язковість яких надана Верховною Радою України, цей За-
кон та інші нормативно-правові акти.

Якщо міжнародним договором України, згода на обо-
в'язковість якого надана Верховною Радою України, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому За-
коні, застосовуються правила міжнародного договору Ук-
раїни.

Стаття 5. Мета та принципи державної політики у сфері
регіонального економічного співробітництва

Метою державної політики у сфері регіонального
економічного співробітництва є створення сприятливих
умов для ефективної та взаємовигідної співпраці су-
б'єктів та учасників регіонального економічного співро-
бітництва України, підвищення рівня соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів України та рівня життя насе-
лення.

Державна політика у сфері регіонального економічно-
го співробітництва грунтується на принципах:

— законності;
— чіткого розподілу завдань, повноважень та відпові-

дальності між суб'єктами регіонального економічного
співробітництва України;

— гармонізації загальнодержавних, регіональних та
місцевих інтересів;

— забезпечення рівних можливостей для регіонів Ук-
раїни щодо співпраці в рамках регіонального економічного
співробітництва;

— створення ефективних механізмів забезпечення умов
для здійснення регіонального економічного співробітницт-
ва.

Розділ ІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА
Стаття 5. Рівні та види регіонального економічного

співробітництва
За рівнем регіональне економічне співробітництво под-

іляється на національне та міжнародне.
Національному економічному співробітництву від-

повідає такий вид, як міжрегіональне національне економі-
чне співробітництво.

Міжнародне економічне співробітництво включає такі
види, як транскордонне економічне співробітництво та
міжрегіональне наднаціональне економічне співробітницт-
во.

Стаття 6. Координація регіонального економічного
співробітництва та контроль за додержанням законодав-
ства з питань регіонального економічного співробітницт-
ва.

Загальну координацію регіонального економічного
співробітництва та контроль за додержанням законодавства
з питань регіонального економічного співробітництва
здійснює центральний орган виконавчої влади, з питань ре-
гіонального економічного співробітництва, відповідно до
повноважень, визначених законодавством та міжнародни-
ми договорами, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховною Радою України.

Інші центральні органи виконавчої влади беруть участь
у координації та розвитку транскордонного співробітниц-
тва відповідно до їх компетенції.

Стаття 7. Повноваження суб'єктів регіонального еко-
номічного співробітництва.

Суб'єкти регіонального економічного співробітництва
України в межах своїх повноважень та відповідно до зако-
нодавства України:

— укладають договори про регіональне економічне
співробітництво і забезпечують їх виконання;

— забезпечують виконання зобов'язань України за
міжнародними договорами України про регіональне еконо-
мічне співробітництво;

— беруть участь у реалізації спільних проектів;
— приймають рішення про вступ до відповідних міжна-

родних асоціацій, інших об'єднань;
— вносять у разі потреби у встановленому порядку про-

позиції щодо внесення змін до актів законодавства з питань
регіонального економічного співробітництва.

Стаття 8. Договори про регіональне економічне співро-
бітництво.

Суб'єкти регіонального економічного співробітництва
України в межах своїх повноважень та відповідно до зако-
нодавства можуть укладати договори про регіональне еко-
номічне співробітництво.

Договори регламентують правові, організаційні, еко-
номічні та інші аспекти співробітництва.

Суб'єкти регіонального економічного співробітництва
України за запитами центральних органів виконавчої вла-
ди, до компетенції яких належать питання регіонального
економічного співробітництва, надають інформацію щодо
виконання договорів про регіональне економічне співробі-
тництво, а також про його результати.

Розділ ІІІ
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, МОНІТОРИНГ ТА

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКО-
НОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Стаття 9. Принципи та форми державної підтримки
Основними принципами державної підтримки у сфері

регіонального економічного співробітництва є:
— об'єктивність, відкритість та економічна обгрунто-

ваність відбору проектів регіонального економічного співро-
бітництва для надання державної підтримки;

— концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних
та найбільш обгрунтованих проектах з метою досягнення
максимального ефекту їх реалізації;

— забезпечення умов для використання організаційних,
фінансових, інституційних можливостей суб'єктів і учас-
ників регіонального економічного співробітництва України
у розробленні та здійсненні заходів щодо реалізації проектів
регіонального економічного співробітництва;

— недопущення використання цільової державної
підтримки для фінансування поточних потреб соціально-е-
кономічного розвитку регіонів.

Державна підтримка розвитку регіонального економі-
чного співробітництва передбачає:

— визначення пріоритетних напрямів державної
підтримки розвитку регіонального економічного співробіт-
ництва;

— відбір проектів регіонального економічного співроб-
ітництва, які потребують державної підтримки;

— розроблення та виконання державних програм роз-
витку регіонального економічного співробітництва;

— надання правової, організаційної, методичної, інфор-
маційної допомоги та підтримки суб'єктам і учасникам ре-
гіонального економічного співробітництва України.

Стаття 10. Державні програми розвитку регіонального
економічного співробітництва

Державна фінансова підтримка може надаватися про-
ектам регіонального економічного співробітництва, які ма-
ють достатню аргументацію щодо ефективного розв'язан-
ня актуальних проблем і були відібрані на конкурсній ос-
нові за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та
тривалістю їх реалізації згідно з порядком, що затверд-
жується Кабінетом Міністрів України.

Державні програми розвитку регіонального економіч-
ного співробітництва розробляються суб'єктами транскор-
донного співробітництва України, погоджуються із цент-
ральним органом виконавчої влади з питань регіонального
економічного співробітництва та подаються в установлено-
му законодавством порядку Кабінету Міністрів України.

Стаття 11. Функції центрального органу виконавчої вла-
ди з питань регіонального економічного співробітництва

Центральний орган виконавчої влади з питань ре-
гіонального економічного співробітництва відповідно до
законодавства:

— надає правову, інформаційну, методичну, організац-
ійну підтримку суб'єктам і учасникам регіонального еконо-
мічного співробітництва України;

— розробляє порядок підготовки проектів регіонально-
го економічного співробітництва та державних програм роз-
витку регіонального економічного співробітництва;

— розробляє положення про проведення конкурсу про-
ектів регіонального економічного співробітництва, які пре-
тендують на включення до державних програм розвитку
регіонального економічного співробітництва;

— проводить моніторинг виконання державних програм
розвитку регіонального економічного співробітництва;

— розглядає пропозиції суб'єктів регіонального еконо-
мічного співробітництва України щодо включення проектів
регіонального економічного співробітництва до державних
програм розвитку регіонального економічного співробіт-
ництва;
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— здійснює у межах своєї компетенції координацію та
взаємне узгодження державних галузевих, регіональних
програм і державних програм розвитку регіонального еко-
номічного співробітництва під час формування проекту Дер-
жавного бюджету України на відповідний рік.

Стаття 12. Функції суб'єктів регіонального економічного
співробітництва України у сфері державної підтримки роз-
витку регіонального економічного співробітництва.

Суб'єкти регіонального економічного співробітництва
України:

— організовують та координують роботу з підготовки
та реалізації проектів регіонального економічного співроб-
ітництва;

— беруть участь у розробленні спільних проектів та
координують їх реалізацію;

— розробляють або беруть участь у розробці держав-
них програм розвитку регіонального економічного співро-
бітництва;

— забезпечують у межах своєї компетенції виділення в
установленому порядку з місцевих бюджетів коштів на роз-
виток регіонального економічного співробітництва.

Стаття 13. Моніторинг регіонального економічного
співробітництва

Моніторинг реалізації регіонального економічного
співробітництва здійснює центральний орган виконавчої
влади з питань регіонального економічного співробітницт-
ва.

Один із суб'єктів регіонального економічного співробі-
тництва, відповідальний згідно з договором за подання звітів
про реалізацію співробітництва, щорічно, до кінця І квар-
талу року, наступного за звітним, подає такий звіт централь-
ному органу виконавчої влади з питань регіонального еко-
номічного співробітництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань ре-
гіонального економічного співробітництва:

— аналізує подані звіти та за їх результатами прий-
має рішення про надання суб'єктам регіонального еконо-
мічного співробітництва відповідної державної підтрим-
ки;

— оприлюднює кращі практики такого співробітницт-
ва;

— ініціює зміни до законодавства, що регламентує
здійснення регіонального економічного співробітництва.

Розділ IV
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО

ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Стаття 14. Фінансове забезпечення регіонального еко-

номічного співробітництва
Видатки на реалізацію проектів регіонального економі-

чного співробітництва здійснюються за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України, бюджету Автономної Республ-
іки Крим, місцевих бюджетів на відповідний рік, а також
інших джерел, не заборонених законом.

Для спільного фінансування проектів регіонального
економічного співробітництва може використовуватися
міжнародна технічна допомога, кредитні ресурси міжнарод-
них фінансових організацій згідно із законодавством Украї-
ни.

Обсяги державної фінансової підтримки розвитку ре-
гіонального економічного співробітництва визначаються у
законі про Державний бюджет України на відповідний рік
згідно з державними програмами розвитку регіонального
економічного співробітництва, затвердженими Кабінетом
Міністрів України.

Обсяги коштів, що спрямовуються суб'єктами ре-
гіонального економічного співробітництва України на ви-
конання державних програм розвитку регіонального еко-
номічного співробітництва, визначаються у відповідних
місцевих бюджетах.

Заходи щодо виконання державних програм розвитку
регіонального економічного співробітництва фінансують-
ся за рахунок бюджетних призначень головних розпоряд-
ників коштів Державного бюджету України на відповідний
рік.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікуван-

ня.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з

дня набрання чинності цим Законом:
— привести свої нормативно-правові акти у відповід-

ність із цим Законом;

— забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим Законом;

— прийняти нормативно-правові акти, необхідні для
реалізації цього Закону.

ВИСНОВКИ
Отже, регіональне економічне співробітництво регу-

люється окремими положеннями низки нормативно-
правових актів, основними серед яких є: Конституція Ук-
раїни, Господарський кодекс України, Закон України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", Закон України "Про
міжнародні договори України", Закон України "Про транс-
кордонне співробітництво", Європейської рамкова кон-
венції про транскордонне співробітництво між територіаль-
ними общинами і властями та додаткові протоколи до неї.
Ми розробили проект Закону України "Про регіональне
економічне співробітництво", прийняття якого забезпечить
розвиток регіонального економічного співробітництва та
ефективне використання потенціалу кожного регіону Ук-
раїни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Специфіка діяльності банківської системи характери-

зується тим, що основну частку у структурі її ресурсної бази
становлять залучені та позикові кошти. Обсяг та структура
залучених ресурсів визначають перспективи подальшого
розвитку банківської системи, її можливості формувати
пропозицію банківських продуктів на фінансовому ринку.
Крім того, аналіз таких показників, як середній розмір за-
лученого депозиту, середній термін залучення коштів, ва-
лютна структура залучення коштів, середня вартість залу-
чення банками коштів та ін. може бути використаний для
аналізу ефективності чинної системи гарантування ресурсів,
залучених фінансовими установами. Тому актуальним є
аналіз змін та тенденцій залучення ресурсів банківською си-
стемою України у сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці розвитку фінансової системи держави,

зокрема її банківського сектору, присвячені праці багатьох
вітчизняних науковців, серед яких Крупка І.М., Фатюха В.,
Тисячна Ю.С., Іващук О.О., Галіцейська Ю.М. та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Цілями даної статті є визначення та аналіз основних

тенденцій залучення фінансових ресурсів банківською сис-
темою України у сучасних економічних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
В Україні за підсумками 2013 року у Державному реєстрі

банків зареєстровано 183 банки, які акумулювали на фінан-
совому ринку України 1081954 млн грн., з яких кошти фізич-
них осіб становили 432470 млн грн. або 40%, а кошти
суб'єктів господарювання — 217665 млн грн. або приблиз-
но 20% [8]. Як бачимо, залучення банківськими установами
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банками України, строкову та валютну структури залучених депозитів, співвідношення обсягів та дина-
міки залучення ресурсів фізичних та юридичних осіб. Визначено позитивні тенденції збільшення обсягів
депозитів, залучених банківськими установами України, зокрема у національній валюті, при одночасно-
му скороченні темпів приросту вкладів у іноземній валюті. У статті наведені перспективи та шляхи підтри-
мання позитивних тенденцій у сфері мобілізації грошових коштів банківським сектором України, що спо-
стерігалися протягом 2009—2013 років.

The present paper is focused on the features of role of mobilizing the financial resources of banking system of
Ukraine. The factors which affect this process were analyzed. Author describes the indicators of mobilizing
financial resources by the banking system of Ukraine, such as quantity and dynamics of mobilizing the financial
resources of banks of Ukraine, term and currency structure of deposits, quantity and dynamics of mobilizing the
financial resources of individuals and businesses. There are also noticed the positive trends in increasing the
deposits quantity, which are accumulated by the commercial banks of Ukraine, particularly in national currency
in interaction with curtailment of the investments in foreign currency. The article also contains the future prospects
and ways of increasing the quantities of money in mobilized funds by the banking sector of Ukraine.

Ключові слова: банк, банківська система, залучені ресурси, депозит, строкова структура, поточні депо-
зити, валютна структура.
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ресурсів домогосподарств удвічі перевищує обсяг коштів,
залучених від юридичних осіб. Для детальнішого аналізу
розглянемо динаміку залучення коштів на депозити протя-
гом 2009—2013 років (рис. 1) [8].

Дані рисунка 1 засвідчують, що протягом 2009—2013
років спостерігається щорічне зростання обсягів залучених
депозитів банківською системою України. Так, за аналізо-
ваний період обсяг залучених депозитів банками України
зріс на 331147 млрд грн. або на 99%. Особливо високі темпи
приросту спостерігалися за підсумками 2010 року, який ха-
рактеризувався поступовим відновленням банківської сис-
теми України після кризових 2008—2009 років.

Як зазначалося, більшу частину залучених депозитів
банківськими установами становлять кошти фізичних осіб.
Розглянемо детальніше динаміку співвідношення коштів
юридичних та фізичних осіб, залучених банківською систе-
мою України на депозити, протягом 2009—2013 років (рис.
2) [8].

Дані рисунка 2 демонструють, що у структурі коштів,
залучених банками, переважають кошти фізичних осіб, які
за підсумками 2013 року у 1,98 разів переважають частку
коштів, мобілізованих від юридичних осіб. Така тенденція
спостерігалася протягом усього аналізованого періоду. Так,
у 2009 році кошти, залучені від фізичних осіб, перевищува-
ли у 2,6 разів кошти, залучені від юридичних осіб, у 2010
році — у 2,7 разів, у 2011 році — у 2,3 рази, у 2012 році — у
2,5 разів. Порівняємо також відносні показники приросту
коштів, залучених від юридичних та фізичних осіб на де-
позити. Темпи приросту коштів, залучених від юридич-
них осіб, становили у 2010 році — 24%, у 2011 році — 32,3%,
у 2012 році — 8,1%, у 2013 році — 49%. А від фізичних осіб:
у 2010 році — 28,5%, у 2011 році — 12,8%, у 2012 році —
18,9%, у 2013 році — 17,1%. Як бачимо, хоча частка коштів
фізичних осіб на депозитах у банках є більшою, однак тем-
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пи приросту коштів юридичних осіб на рахун-
ках у банках в окремі роки (2011 рік та 2013 рік)
випереджають аналогічний показник для фізич-
них осіб (на 19,5% та 31,9% відповідно).

Тенденція збільшення обсягів залучення
ресурсів банківською системою України пов'я-
зана з активним залученням нових клієнтів че-
рез переведення соціальних виплат (зарплат,
стипендій, пенсій, державних допомог тощо) на
карткові проекти; введення обмеження на роз-
рахунки готівкою до суми 150000 грн.; стиму-
лювання застосовувати безготівкові розрахун-
ки шляхом введення адміністративної відпові-
дальності за відмову споживачу в розрахунку
електронними картками та ін. У той же час, все
ще значна частина готівки перебуває поза ме-
жами фінансової системи. Так, за оцінками ек-
спертів та даними НБУ, залишки валютної гот-
івки у підприємств; готівка, що обслуговує
тіньову економіку, включаючи корупційні роз-
рахунки і заощадження; готівка, що обслуговує
неофіційний експорт; готівка у тих, хто подо-
рожує; готівкові заощадження населення ста-
новлять 83 млрд дол. США [9]. Потенційно
ці кошти можна та необхідно залучити у
фінансову систему країни.

Для більш детальної характеристики ста-
ну залучення ресурсів банківськими устано-
вами України проаналізуємо строкову струк-
туру залучених коштів банківської системи
України за 2009—2013 роки (рис. 3) [6, c. 20].

Як бачимо, за аналізований період най-
меншу частку складають депозити строком
погашення більше 2 років — приблизно 5,5%,
незначну частку займають також депозити
строком погашення від 1 року до 2 років —
28,6%, депозити терміном до 1 року станов-
лять — 31,9%, а на вимогу — 33,9%. Таким
чином, у банківській системі України загалом
переважають строкові депозити, однак, як
бачимо, значна їх частина є депозитами на
короткі терміни — в основному до 1 року або
від 1 року до 2 років. Це пояснюється тим,
що основну частину строкових депозитів
банки залучають у населення, яке надає пе-
ревагу короткостроковим депозитам із мож-
ливістю їх пролонгації, а юридичні особи
більшу частину вкладів тримають у формі поточних депо-
зитів. Така ситуація, у свою чергу, визначає строкову струк-
туру кредитів, наданих українськими банками, у якій пере-
важають короткострокові кредити (переважно споживчі).

Заслуговує на увагу також той факт, що в Україні спос-
терігається збільшення середнього строку одного вкладу,
який за підсумками 2012 року становив близько двох місяців,
а за підсумками 2013 року наближається до 1 року [7].

Важливою характеристикою стану залучення ресурсів
банківською системою є валютна структура залучених бан-
ками депозитів (рис. 4) [6, c. 21].

 Як демонструє рисунок 4, протягом ана-
лізованого періоду обсяги залучених банківсь-
кими установами коштів у національній валюті
постійно зростають — на 38,3% у 2010 році,
17,2% — у 2011 році, 14,2% — у 2012 році та
31,6% — у 2013 році. Обсяг депозитів у іно-
земній валюті зростав з 2009 по 2012 роки, а
вже у 2013 році вперше спостерігається ско-
рочення частки депозитів в іноземній валюті з
одночасним зростанням коштів у національній
валюті. Так, залишки за гривневими депози-
тами у грудні 2013 року зросли на 19,5 млрд
грн., з початку року — на 101,1 млрд грн. При
цьому в іноземній валюті залишки за депози-
тами у грудні 2013 року зменшилися на 2,8
млрд грн., а з початку року — на 2,9 млрд грн.
Це пояснюється тим, що у депозитному порт-
фелі юридичних осіб гривневі депозити сут-
тєво випереджають обсяг валютних у зв'язку
із відсутністю валютних доходів у більшості
юридичних осіб-вкладників. Щодо фізичних
осіб, то в умовах політики дедоларизації, яку
проводив НБУ, а саме: підвищенню нормативів
резервування за валютними депозитами, роз-

міщення коштів у національній валюті було привабливішим
з точки зору дохідності, що й вплинуло на таку структуру
вкладів.

Загалом структура, що склалася, не надто сприятлива
для пропозиції банківським сектором широкого спектру
банківських продуктів, оскільки кошти фізичних осіб, які
переважать у структурі залучених депозитів в Україні, як
правило, характеризуються:

— незначним середнім розміром вкладу;
— короткостроковістю;
— відносно високою вартістю залучення.
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Ще однією тенденцією, яка посилилася
протягом 2013 року, є зростання присутності
російських банків у банківському секторі Ук-
раїни. Так, російський "Сбербанк Росії" вхо-
дить у десятку банків-лідерів в Україні за об-
сягом депозитного портфелю, який становить
за підсумком 11 місяців 2013 року 18482 млн
грн., а приріст за рік склав 39,2%. Також серй-
озні позиції на ринку залучених ресурсів (13
місце) займає "ВТБ Банк", депозитний порт-
фель якого складає 12277 млн грн., а темпи
його приросту за 11 місяців 2013 року станов-
лять 1,3%. За оцінками окремих експертів,
частка російських банків у банківському сек-
торі України сягає 30%, що є загрозливим для
економічної безпеки країни [3, с. 174]. Така
ситуація пояснюється тим, що російські бан-
ки пропонують більш привабливі за ставками
депозитні продукти порівняно з іншими іно-
земними банками, а також довірою населен-
ня до бренду цих банків.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз статистичних показ-

ників дозволяє узагальнити такі основні тенденції залучен-
ня ресурсів банківською системою України протягом 2009—
2013 років:

— зростання обсягів залучення ресурсів банківськи-
ми установами за рахунок переведення соціальних вип-
лат на карткові проекти; введення обмеження на розра-
хунки готівкою до суми 150000 грн.; введення адміністра-
тивної відповідальності за відмову споживачу в розрахун-
ку електронними картками та ін. У той же час, все ще знач-
на частина готівки перебуває поза межами фінансової
системи;

— переважання частки депозитів фізичних осіб у струк-
турі депозитних портфелів банків, що визначає особливості
строкової і валютної структур депозитів;

— переважання у строковій структурі залучених депо-
зитів строкових рахунків з одночасним зростанням серед-
ньої тривалості одного депозиту. Дана тенденція є позитив-
ною, оскільки при подальшому її збереженні банківські ус-
танови матимуть більше можливостей брати участь у фінан-
суванні довгострокових проектів;

— зростання обсягів депозитів у національній валюті з
одночасним скороченням у 2013 році обсягів депозитів у
іноземній валюті. Загалом така ситуація є позитивною, хоча
значною мірою стала наслідком регулятивних заходів НБУ,
зокрема підвищення нормативів резервування за валютни-
ми депозитами;

— швидке захоплення ринку російським банківським
капіталом, що без подальшого регулювання з боку НБУ несе
загрози для економічної безпеки держави.

Отже, з метою підтримання тих позитивних тенденцій,
які сформувалися протягом 2009—2013 років у сфері за-
лучення ресурсів банківською системою України необхід-
но:

— комерційним банкам пропонувати клієнтам нові види
банківських продуктів, які будуть зручнішими та доступні-
шими для споживачів фінансових послуг;

— забезпечити для потенційних клієнтів банківських
установ привабливість депозитних продуктів не лише за
рахунок високих відсоткових ставок (які вже досить ви-
сокі в Україні), а й надаючи високі гарантії збереження
коштів клієнтів та пропонуючи супутні додаткові послу-
ги;

— підвищувати рівень фінансової грамотності насе-
лення шляхом широкого роз'яснення переваг викорис-
тання банківських послуг над готівковими заощаджен-
нями.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Повністю сконцентрувавшись на мікросередовищі,
особливо, на конкурентах та споживачах, маркетологи
ризикують прогавити загрози та можливості з боку за-
гальноекономічного, політичного, соціально-культур-
ного, та технологічного середовищ. Досвідчений аналі-
тик повинен оцінювати у першу чергу довгострокові пер-
спективи. На сьогоднішній день науковці не достатньо
окреслили загальні тренди у макросередовищі, яке впли-
ває на ефективність банківської діяльності. Відсутні
комплексні дослідження на стику дисциплін маркетин-
гу та банківської справи, які б ілюстрували методику
аналізу зовнішнього середовища банку та надавали ре-
комендації щодо формування стратегії. Аналіз зовніш-
нього макросередовища повинен бути відправною точ-
кою для розробки маркетингової стратегії банку. Ос-
кільки зовнішнє макросередовище формує загальні умо-
ви, в яких повинні діяти учасники ринку.

 АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ПИТАНЬ

Маркетинговим аналізом банківського сектору зай-
малась велика кількість вітчизняних та закордонних
дослідників. Серед них — Нікітін А.В., Бортніков Г.П.,
Федорченко А.В., Остролуцький М., Мельник Т., Хаба-
ров В.І., Попова Н.Ю., Сондерс Д., Аакер Д., Роуз П.С.,
Эдгар М. та інші.
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ANALYSIS OF MACROENVIRONMENT IMPACT ON BANKING SECTOR OF UKRAINE

У дослідженні було проаналізовано становище банківського ринку України. Було визначено тренди
зростання ринку протягом останніх років. На базі PEST-аналізу сформовано загальну картину макросе-
редовища. Досліджено, яким чином загальні тенденції розвитку економічного, політичного, соціально-
культурного та технологічного середовищ пов'язані із змінами у банківському секторі. Було визначено
найсуттєвіші можливості та загрози, які формуються у макросередовищі та запропоновані шляхи кори-
гування стратегії банку відносно них.

The state of banking market was analyzed in the research. The trends of market growth over the last years
were determined. The general picture of the macroenvironment state was formed on PEST-basis. The connection
of general tendencies of economical, political, social, cultural and technological environments development with
changes in banking sector were determined. The most serious opportunities and threats forming in the
macroenvironment were determined and the ways of adjusting the strategy of the bank towards them.

Ключові слова: банківський сектор, банківські послуги, маркетинговий аналіз, макросередовище, PEST-
аналіз, маркетингова стратегія.

Key words: banking sector, banking services, marceting analyzis, macroenvironment, PEST-analyzis, marketing
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Більшість досліджень охоплювали вплив окремих
сфер чи окремих факторів на ринок банківських послуг.
Або навіть обмежувались дослідженням впливу мікро-
середовища.

У роботі пропонується звернути особливу увагу на
застосування PEST-аналізу як окремої частини класич-
ного SWOT-аналізу, запропонованого професором
Кеннетом Ендрюсом. Такий підхід дозволить, на відміну
від методик інших авторів, підійти до проблеми комп-
лексно.

Метою дослідження є окреслення ключових тен-
денцій у макросередовищі банку, визначення основних
можливостей та загроз для учасників ринку та розроб-
ка рекомендацій щодо формування маркетингової стра-
тегії. Мета конкретизується у наступних завданнях:

— Визначення загального тренду розвитку ринку
банківських послуг України.

— Аналіз становища політико-правового середови-
ща України та його впливу на банківський сектор.

— Аналіз загальноекономічних трендів в Україні.
— Дослідження впливу соціальних, демографічних,

культурних факторів на ситуацію в банківському сек-
торі.

— Окреслення розвитку технологій у контексті бан-
ківського ринку України.

— Формування рекомендації для розробки марке-
тингової стратегії банку на базі проведеного до-
слідження.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними Національного банку України в дер-

жаві має банківську ліцензію 181 комерційний банк,
19 банків знаходяться у стані ліквідації (на 1 грудня
2013 року). 50 банків — банки з іноземним капіта-
лом (21 — із сто відсотковим іноземним капіталом)
[1].

Прослідкуємо динаміку активів банків протягом
семи останніх років (рис. 1).

Зростання активів банків відбувається у серед-
ньому на 10 відсотків щорічно (рис. 1). Зростання
обсягів наданих кредитів, обсягів банківських зобо-
в'язань відбуваються в аналогічному тренді (рис. 2 і
рис. 3). Спад 2010 року є наслідком кризових явищ
2008—2009 років, які лише тимчасово дестабілізу-
вали банківський сектор. Зростання активів, зобо-
в'язань та інших показників опосередковано вказу-
ють на розширення ринку.

Необхідно зазначити, що окрім банків, суттєву роль
на ринку банківських послуг мають небанківські фінан-
сові установи. Їхні активи складали близько 7% від за-
гальних активів усіх організацій ринку на кінець 2012
року [2]. Таким чином, активи усіх учасників ринку на
сьогодні складають приблизно 1 трильйон 260 мільярдів
гривень.

Згідно з логікою методико-методологічної бази,
банківський сектор формують чотири великі ринки —
ринок кредитних послуг, ринок депозитних послуг, ри-
нок розрахунково-касового обслуговування та ринок
інвестиційних послуг.

Визначимо ринкову частку п'яти найбільших (за ак-
тивами) банків України. Згідно із даними НБУ за липень
2013 року [3], [4], найбільшими банками України є При-
ватбанк (22,4%), Ощадбанк (11,2%), Укрексімбанк
(10,7%), Дельта Банк (5,6%) та Райффайзен Банк
Аваль (5,3%). Із них два державних — Укрексімбанк
та Ощадбанк, а левова частка статутного капіталу
Райффайзен Банку Аваль (96,41%) належить авст-
рійському Райффайзен Банку Інтернаціональ АГ
[5]. Ринкова частка усіх п'яти найбільших банків (за
активами) складатиме 55,2 %, тобто більше, ніж
половина ринку. Відповідно, решта 178 банків во-
лодіють лише близько 44,8% ринку (за активами).
Такі підрахунки вказують про значну не-
рівномірність розподілу ринку (рис. 4).

Крім цього існує нерівномірність у географіч-
ному розміщенні банківських структур на території
України. Так, більше половини материнських
банків розташовані на території Києва та Київсь-
кої області, значно концентровані банківські рин-
ки Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Харкі-
вської областей. В інших регіонах банківський ринок має
низький ступінь концентрації. Кількість банківських ус-
танов там знаходиться на рівні близько 1—1,5% від за-
гальноукраїнського рівня, а в окремих регіонах (Закар-
патська область, Івано-Франківська область) взагалі
менше 1% [6].

Наступним кроком аналізу ринку банківських
послуг пропонується застосування PEST-аналізу. На
основі даної моделі проаналізуємо стан та тенденції
макросередовища і його вплив на банківський сектор
України.

Спочатку проаналізуємо ключові для банківського
ринку аспекти з боку політико-правового середовища.

1. Кінець 2013 та початок 2014 року в Україні відзна-
чалися глибокою політичною кризою, що несла загро-
зу дестабілізації усіх сфер життя суспільства, у тому
числі і банківського бізнесу. Незадовільний політичний
стан формує загрозу значного погіршення економічно-
го, інвестиційного клімату держави.

2. Одночасно і можливостями і загрозами з боку
політичної сфери можуть обернутись відносини Украї-
ни на міжнародній арені. У першу чергу, значний вплив
на державу мають взаємовідносини із Російською

Федерацією та країнами-учасниками Європейського
Союзу.

3. Регулювальна база ринку банківський послуг є до-
сить розгалуженою та фрагментарною, вона не охоп-
лює всі сегменти сектору. Звідси є загроза зростання
тіньового сектору, маніпулювання цінами та загально-
му зростанню правопорушень.

4. Законодавча база у сфері банківського бізнесу не
повністю відповідає стандартам ЄС. Негативними аспек-

Рис. 1. Гістограма динаміки активів банків
у 2008—2014 роках

Рис. 2. Гістограма зміни обсягів наданих кредитів
банками України протягом 2008—2014 років

Рис. 3. Гістограма зміни обсягів зобов'язань банків України
в 2008—2014 роках

Рис. 4. Діаграма нерівності розподілу ринку банківських
послуг України у 2013 році (за активами)
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тами є відсутність уніфікованих вимог до банківських
установ, відсутність чітко сформованих механізмів бан-
крутства, а також захисту прав акціонерів [7].

5. Державні регулювальні органи банківського сек-
тору та банківські установи мають низький рівень про-
зорості, значну закритість інформації. Тобто, потен-
ційним інвесторам та іншим учасникам ринку важко
об'єктивно оцінити ті чи інші показники стійкості, кре-
дитоспроможності банку [7].

6. В Україні низький рівень захисту інтересів кре-
диторів та позичальників з боку законодавства, а також
рівень урегулювання спорів з приводу корпоративного
управління банком.

7. Ще однією загрозою є прогалини в законодавстві,
що пов'язане із управлінням ризиками.

Необхідно підсумувати, що політико — правове се-
редовище України зазнає впливу глобалізаційно —
інтеграційних процесів. Банківське законодавство зна-
ходиться у стані уніфікації та стандартизації відповід-
но до засад міжнародного права.

Тісно поєднане із політико-правовим є економічне
макросередовище банківського сектору. Відзначимо
ключові його тенденції та аспекти:

1. Економічний клімат України нерозривно пов'яза-
ний із політичним середовищем, нестабільність призво-
дить до підвищення ризиковості, відтоку інвестицій,
погіршення умов ведення бізнесу.

2. Показник ВВП за паритетом купівельної спро-
можності становив 331,6 млрд доларів США у 2012 році
(на 0,2% більше, ніж у 2011 році ). Але в 2013 році темпи
зростання були на рівні 0% (рис. 5). А зовнішній борг
становив 73,078 , це на 13,31 % більше, ніж у 2012 році
[8]. Економіка України за рівнем ВВП (за паритетом
купівельної спроможності) знаходиться на 40 місці у
світі [9].

3. В Україні спостерігається негативний тренд змен-
шення експортно — імпортного сальдо. Так, станом на
2012 рік, імпорт переважав над експортом на 9,027 млрд
доларів США [10]. На жаль, Україна експортує зде-
більшого сировину та матеріали первинної обробки, а
імпортує енергоресурси та високотехнологічну та нау-
коємну продукцію.

4. Негативним явищем в українській економіці є
тренд до скорочення притоку прямих іноземних інвес-
тицій. Так, за січень — жовтень 2013 року обсяг прямих
іноземних інвестицій склав лише 1,27 млрд доларів
США, це вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2012
року [11].

5. Рівень безробіття в Україні становив 8%, станом
на кінець жовтня 2013 року. Існує прогноз, за яким
рівень безробіття має скоротитись до 6,3% у 2017 році
[12]. Це, без сумніву, очевидна можливість для банкі-
вського сектору в разі об'єктивності визначення показ-
ника.

6. Загрозою для банківського сектору України є
тренд до скорочення золотовалютних резервів. На кі-

нець 2013 року вони складали лише 18,7 млрд доларів
США. Також спостерігався спад курсу гриві [13].

7. Необхідно констатувати той факт, що прибуток
банків України станом на листопад 2013 року склав
лише 2,5 млрд доларів США, рахуючи із початку року.
За аналогічний період 2012 року, прибуток склав 4,5
млрд доларів США [14].

8. Банківські установи України мають низьку кап-
італізацію, низьку фінансову стійкість. Дана загроза
виступає в якості дестабілізатора реального сектору
економіки [7]. Хоча капітальна база та фінансова ста-
більність банків України мають тренд до зростання.
Таким чином, загроза в довгостроковій перспективі
може стати можливістю.

9. Обчислені у дослідженні індекси концентрації
вказують на можливість розширення ринку банківсь-
ких послуг України. Фактично, тренди підтверджують,
що дане розширення сьогодні і відбувається. Зроста-

ють активи банків, обсяги наданих кредитів фізичним
та юридичним особам, банківські зобов'язання.

10. Рівень конкурентоспроможності банківських по-
слуг на ринку України є відносно низьким. Банківські
установи мають можливість покращення фінансових ре-
зультатів шляхом підвищення конкурентоспроможності
власних послуг.

11. Спостерігається тенденція збільшення іноземних
учасників на ринку України, а також збільшується
участь іноземного капіталу в активах банків. Це є пози-
тивним явищем для економіки в цілому, оскільки озна-
чає покращення економічного клімату, але є й загрозою
підвищення конкуренції для вітчизняних банків.

12. Багато можливостей та загроз породжує міжна-
родна інтеграція Української економіки. Значною загро-
зою для банківського сектору є такі зовнішні негативні
аспекти, як зростання цін на енергоносії, інвестиційні
ресурси. Міжнародна економіка лише відновлює докри-
зові темпи зростання. Ще однією можливою загрозою є
висока є ймовірність другої хвилі економічної кризи.

Попри нестабільність економічного життя країни та
світу, попри відсутність досконалих регулятивних до-
кументів, ринок банківських послуг зростає (як було
видно із статистики). Це свідчить, що можливості та пер-
спективи по своїй якості та кількості все ж переважа-
ють загрози та проблеми, які існують на ринку.

Важливе значення для підвищення ефективності
діяльності банку у довгостроковій перспективі має вра-
хування соціально — культурних трендів. Даний блок
макропоказників важливий в силу простого факту, що
населення виступає фізичною базою попиту на товари
та послуги, а також є вагомим джерелом фінансових та
інших ресурсів. Тому необхідно акцентувати увагу на
наступні зміни у демографії, соціально-економічному
стані та культурно-релігійних особливостях:

1. Загрозою для ринків України є скорочення
кількості населення. Станом на 1 листопада 2013 року
населення України становило 45 447 010 осіб (наявне),
що складає близько 87% від показника 1993 року, 93,8%
від показника 2001 року та 96,6 від 2005 року [15]. При-
чини — від'ємні міграційний приріст та природній
приріст населення. За даними Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
у 2020 році населення України становитиме 44,3 млн
чоловік, а у 2030 — 42,8 млн чоловік [16].

2. Можливості та загрози розселення та концент-
рації населення пов'язані у першу чергу із рівнем урба-
нізації. Рівень урбанізації в державі постійно зростає.
Близько 69 % населення проживає у містах (станом на 1
листопада 2013 року, рис. 6) [15]. Зростання чисельності
населення протягом останніх років спостерігається у
Північно-Західних регіонах України та на крайньому
Півдні, а також у місті Києві. Скорочення — у централь-
них та східних областях. Сільське населення є більш
чисельним на Заході та у Центрі, порівняно із північно-
східними та південними областями України [18].
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Рис. 5. Гістограма зміни реального ВВП протягом
2000—2013 років (відносно 1990 року, у %)
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3. Потенційною можливістю для банківського сек-
тору є тенденція до скорочення кількості непрацездат-
ного населення: 65,1% у 2009 році порівняно із 79,1% у
1989 році [15]. Оскільки рівень доходів вищий саме у пра-
цездатного населення. Проте даний позитивне аспект
фактично нівелюється такими явищами, як безробіття,
зниження купівельної спроможності, скороченням на-
явного населення, фактором відтоку кваліфікованих
кадрів.

4. Загрозою з боку демографічних факторів є про-
цес старіння нації. У 2010 році відсоток населення стар-
ше 60 років складав близько 20%, а число населення до
15 років — менше 20%. Негативний тренд зберігається
[17]. Окрім явної загрози для банківського ринку, є й
певна можливість збільшити обсяг наданих послуг, по-
пит на які формує старша вікова група. В додаток ос-
танньому твердженню є прогноз зростання середньої
тривалості життя в Україні [15].

5. Ще однією теоретичною можливістю, яка є фак-
тичною загрозою є рівень освіти. Теоретично повну
вищу освіту в Україні отримали 13,6 % населення в 2001
році, порівняно із 9,5% в 1989 році [21], тренд має яск-
раво виражений зростаючий характер. Рівень освіти ко-
релюється із рівнем доходу і купівельною платоспро-
можністю. Але реальний рівень знань та навичок є знач-
но нижчим завдяки корупції та хабарництву, які про-
цвітають на теренах України останні десятиліття.

6. Середній рівень реальної заробітної плати в Ук-
раїні зростає [22]. Таким чином, купівельна спро-
можність покупців у сфері банківських послуг також
має тренд зростання. Дана можливість дещо знижуєть-
ся тим фактом, що зростання відбувається дуже низь-
кими темпами, в державі так і не сформувався середній
клас.

7. Україна вважається мононаціональною держа-
вою. 77,8% становлять українці, 17,3% — росіяни (ра-
зом більше 95%) (рис. 7) [19]. Таке явище полегшує вра-
хування культурних особливостей при позиціонуванні
послуг банку. Хоча необхідно зауважити, що культурні
особливості населення крайнього Сходу та Заходу Ук-
раїни мають суттєві розбіжності. Також при позиціо-
нуванні повинна бути врахована мовна приналежність
населення. Так, 67,5% рідною вважать українську, 29,6%
— російську (станом на 2001 рік) [20].

Макроекономічні показники з боку соціально-куль-
турного та демографічного середовищ вказують на ста-
більний тренд погіршення ситуації в Україні для банкі-
вського бізнесу. У довгостроковій перспективі по-
гіршення демографічних показників та соціального
рівня життя призведуть до щорічного звуження банкі-
вського ринку.

На початку ХХІ століття експоненціально зростає
важливість технологій для економіки в цілому, зокрема
і у банківській сфері. Технології відкривають значно
більші можливості та формують нові загрози.

Влив технологій на банківський сектор є темою не
одного окремого дослідження, тому доцільно розгля-
нути лише основні тренди для всеохоплюючого PEST-
аналізу:

1. Ряд можливостей для банків створюють Інтернет-
технології. Більше 50% населення України були корис-
тувачами інтернету у 2013 році [23]. Таким чином, бан-
ки мають змогу надавати більшість своїх послуг дистан-
ційно, а споживачі — відповідно їх отримувати. Інтер-
нет — банкінг, Е — банкінг, мобільний банкінг — конк-
ретні втілення інтернет технологій в банківську сферу.

2. Продуктом розвитку технологій та автоматизації
є банкомати, платіжні термінали, POS — термінали. Такі
технології створюють можливості і для банків і для
клієнтів. Банк має можливість скоротити витрати на
інкасацію, касирів, різного роду аналітиків, отримати
бази даних, нівелювати загрозу оплати фальшивими
купюрами. Для клієнта банкомати та платіжні терміна-
ли є зручними, оскільки вони надають їм доступ там, де

відсутні відділення банків, дозволяють обирати спосо-
би оплати тощо. Лідер українського ринку Приватбанк
(22,4% [1]) володіє більш, ніж восьми тисячами банко-
матів, а також 51% платіжних карт на ринку України
[24]. Яскравий приклад, коли впровадження технологій
формує стійкі конкурентні переваги.

3.  Виникнення такого явища, як криптовалюти, несе
певні загрози та можливості для банківського сектору.
Повний перелік яких сьогодні, у 2014 році, не знає жо-
ден із експертів. Найвідомішими на сьогодні є такі крип-
товалюти, як Біткоін, Лайткоін, Неймкоін [25]. Децент-
ралізована емісія, можливість проводити транзакції
майже безкоштовно і без посередників, можливість про-
ведення анонімних транзакцій — одні із найважливіших
характеристик криптовалют [26]. Загрозою для банків
є те, що споживачі можуть оплачувати купівлю товарів
чи послуг, переказувати гроші напряму, без участі бан-
ку як посередника.

4. Розвиток інформаційних технологій змушує бан-
ки постійно обновляти софт наприклад, пакети "Майк-
рософт", різного роду CRM системи. Відстаючі у цьому
аспекті банки різко втрачають конкурентоспромож-
ність.

Тренди в технологіях не тільки суттєво впливають
на банківський сектор на макрорівні, а й всебічно транс-
формують його у контексті інформаційного періоду
розвитку людства.

Проведений PEST- аналіз надав загальне бачення
того, які рушійні сили на макрорівні впливають на бан-
ківський сектор. Серед чотирьох сфер, охоплених PEST
— аналізом, все більшої ваги набувають технології. У
довгостроковій перспективі досить важливим є враху-
вання трендів у демографії України. А політико-право-
ве і економічне середовища є твердинями, від яких на-
пряму залежить сьогодення і майбутнє банківського
сектору.

На основі PEST — аналізу та проекту стратегії роз-
витку фінансового сектору України до 2015 року [7]
виділимо загальні тенденції та найдоцільніші аспекти
макросередовища, на які повинні звернути увагу банки
України сьогодні:

— Відбувається поступова адаптація вітчизняного
законодавства згідно до міжнародних вимог, уніфікація

Рис. 6. Діаграма рівня урбанізації в Україні в 2013 році

Рис. 7. Діаграма відсоткового співвідношення найбільших
національних груп України у 2013 році



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

79www.economy.in.ua

регуляторних механізмів, втілення європейський стан-
дартів. Українські банки повинні поступово трансфор-
мувати свої внутрішні відділи та структури відповідно до
нових умов для збереження своїх позицій на ринку.

— Банки України повинні бути готовими до того, що
внутрішню інформацію можливо доведеться зробити
відкритою.

— Законодавці звернули увагу на невисокий рівень
корпоративного управління у банках України, тому ті
банки, в яких є дана слабка сторона, повинні в найближ-
чому майбутньому її нівелювати.

— Негативні тренди у економічному кліматі та інве-
стиційній привабливості економіки України суттєво не
змінять тренд зростання ринку банківських послуг Ук-
раїни в найближчих роках.

— Спостерігається тренд зростання розрахунків у
безготівковій формі, зростання рівня використання пла-
стикових карток. Так, у 2013 році 18% операцій були
здійснені за допомогою платіжних карт, у 2012 році —
12%, а у 2007 — лише 3,6% [27] (рис. 8). Тому банки по-
винні з однієї сторони підтримувати цей тренд, а з іншої
використовувати у своїх цілях.

— Банківські установи повинні бути готові до ймов-
ірної другої хвилі економічної кризи, а також підвищи-
ти рівень управління ризиками.

— Демографічні тренди вказують про скорочення
населення України, старіння нації. Тобто, в довгостро-
ковій перспективі клієнтська база банків серед фізич-
них осіб буде неухильно скорочуватись; Витрати на за-
лучення та утримання клієнта банку будуть зростати.
Ця умова ще раз вказує на необхідність залучення яко-
мога більшої кількості клієнтів протягом найближчих
років, до фази насичення ринку.

— Відповідно до вищенаведеного тренду, банкам
необхідно підвищити конкурентоспроможність послуг,
повинен бути збільшений рівень лояльності клієнта до
банку для збереження його під час більш жорсткої кон-
курентної боротьби у майбутньому.

— Серед демографічних явищ необхідно наголоси-
ти на нерівномірності заселення території України.
Банківські стратегії повинні враховувати, що східні ре-
гіони мають більші темпи скорочення населення, ніж
західні. В окремих західних областях, всупереч, загаль-
нодержавному тренду, чисельність населення взагалі
зростає. У довгостроковій перспективі демографія по-
винна враховуватись при відкритті нових філій чи роз-
ширенні мережі платіжних терміналів чи банкоматів.

— Тренди вказують, що банкам України обов'язко-
во необхідно інвестувати в розвиток новітніх банківсь-
ких технологій. Консерватори та банки, які затримають-
ся на одному технологічному рівні, програють конку-
рентну боротьбу. Технології, описані в PEST- аналізі —
це сьогодення. Банкам варто володіти випереджаючою
інформацією про перспективні технології майбутнього
для створення стійких конкурентних переваг.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз ринку банківських послуг Украї-

ни з позиції макросередовища вказує на прискорення

усіх процесів у суспільстві, настання періоду нестабіль-
ності та невизначеності. Чітко окреслений та стабіль-
ний тренд зростання може різко змінитись спадом або
обвалом, а сьогоднішні можливості завтра можуть ста-
ти загрозами і навпаки. Тому усі можливі напрями роз-
витку банку, запропоновані у дослідження, носять ре-
комендаційний характер. Банки України мають бути
готовими до змін: до другої хвилі економічної кризи, до
загострення конкурентної боротьби, до фази насичен-
ня ринку, до змін законодавства. Повинні бути викори-
станими технологічні можливості інформаційної епохи
та розроблено обгрунтовану маркетингову стратегію.
Банки повинні зберегти лояльність свого споживача,
якого вони отримали відносно легко в період станов-
лення і розширення сектору.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах вагомим важелем економічної

діяльності аграрних підприємств є впровадження інно-
вацій у сфері ремонтно-технічного обслуговування. За-
порукою цього виступають велика чисельність дослід-
жень спеціалістів у цій галузі. На даному етапі розвит-
ку галузі сільського господарства, аграрні підприємства
мають необхідність у підвищенні свого рівня конкурен-
тоспроможності, який у свою чергу великою мірою за-
лежить від зміни економічної системи інновацій, "рит-
му", "курсу", темпів росту, приросту та механізмів впро-
вадження інновацій. Вони являються одним із найваж-
ливіших чинників в темпі економічного зростання аграр-
них підприємств, що впливає на їх технологічний про-
грес.

Впроваджуючи нововведення, аграрні підприємства
можуть зменшувати затрати виробництва, виробляти
нову та удосконалювати існуючу продукцію, розробля-
ти ефективну систему розробки та реалізації управлі-
нських рішень, що дозволить їм не тільки зберегти кон-
куренті переваги, але й покращити свої конкурентні
позиції у певному конкурентному середовищі. Отже, ін-
новаційний розвиток сільськогосподарських під-
приємств пов'язаний з економічним зростанням, підви-
щенням рівня ефективності функціонування системи,
розширеним виробництвом та підвищенням якості
сільськогосподарської продукції чи надання послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню і вирішенню проблем управлінських інно-

вацій присвячені праці науковців як закордонних, так і
вітчизняних вчених економістів: С. Блек, Є.А. Бельтю-
ковим, Р.М. Колєгаєвим, Г.А. Лавреновою, Л. Лінч,
К.І. Мельниковою, С.Ф. Покропівним П.А. Орловим,
М.Г. Чумаченко, В.Ф. Шудрою, А.І. Яковлєвим та ін., в
яких розглянуті теоретичні основи управлінських інно-
вацій.

УДК 338.24
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ
ІННОВАЦІЙ
A. Makeienko,
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THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT INNOVATION

У даній статті розглянуті базові та теоретичні аспекти розвитку теорії та практики управлінських інно-
вацій. Досліджуються управлінські інновації в теоретичній площині. У статті дано авторське уявлення про
місце і роль управлінських інновацій у підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств. Визна-
чено особливості регулювання управлінських інновацій у діяльності аграрних підприємств. Структуровано
підходи до визначення інновацій та процесів їх впровадження і розвитку. Виділено перспективні напрями
розвитку інновацій в управлінській діяльності сільськогосподарських підприємств.

This article discusses the basic and theoretical aspects of the theory and practice of management innovation.
Managerial innovations in the theoretical plane are studied. Author's point of view on the place and role of management
innovation in improving the competitiveness of agricultural enterprises is given in the article. The features of managerial
innovations in regulation of agricultural enterprise are identified. Approaches to the definition of innovation processes
and their implementation and development are structured. Promising areas of innovation in the management of
agricultural enterprises are highlighted.

Ключові слова: інновації, управлінські інновації, конкурентоспроможність, агросервіс, аграрні підприємства.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути сутність та зміст поняття "управлінські

інновації" у діяльності аграрних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аграрні підприємства України повсюдно стикають-

ся з "викликами" сучасної конкуренції і насамперед із
труднощами адаптації до постійних змін ринкових умов.
Зміни стають постійними і це є нормальний стан сучас-
ного бізнесу. Більш того, зросла швидкість змін, чому
сприяють у першу чергу стрімкість технічного прогре-
су і конкуренція. Життєві цикли товарів вимірюються
тепер не роками, а місяцями. Скоротилися і життєві цик-
ли послуг, і час, що для розробки нових товарів і виходу
з ними на ринок. На даному етапі розвитку, для того щоб
вижити, підприємства повинні діяти оперативно. У цих
умовах критично важливо постійно розробляти і впро-
ваджувати на підприємствах нові методи та структури
управління, тобто безперервно здійснювати інновації
та зокрема управлінські інновації. Діяльність лідера є
основою інноваційних процесів в організації в цілому,
така активність виражається в різноманітних формах
розробки та впровадження інновацій, управлінських
інновацій .

Термін "інновація" походить від латинського слова
"innovare" ("відновлення", "оновлення"). Поняття
"іnnovation" відповідає нашому словосполученню "вве-
дення нового" або "введення новацій", тобто практичне
використання новації з моменту її виробництва та роз-
повсюдження у якості нових продуктів або послуг є но-
вовведенням — інновацією.

В економічній науці термін "інновація" економісти
трактують як втілення потенційного науково-технічно-
го прогресу в реальних нових продуктах та технологіях.
Інноваційний продукт характеризується вищим техно-
логічним рівнем, новими споживчими якостями товару
або послуги порівняно з попереднім.
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Інновація проявляється різними гранями залежно
від контексту вирішуваних проблем. Початково іннова-
ція виникає та існує у вигляді ідеї. Нові наукові ідеї мо-
жуть мати різне походження. Різні вчені характери-
зують інновації залежно від об'єкта і предмета свого
дослідження (табл. 1). У таблиці нами наведено наукові
підходи до трактування поняття та розкрито економіч-
ну сутність інновації.

Існує безліч класифікацій інновацій, найбільш за-
гальна з яких передбачає поділ інновацій на виробничі,
до яких відносяться технологічні та продуктові інно-
вації, а також маркетингові та управлінські.

Виробничі інновації являють собою діяльність
організації, пов'язану з удосконаленням існуючих тех-
нологій виробництва , а також розробкою та впровад-
женням принципово нових технологій у сфері ремонт-
но-технічного обслуговування аграрних підприємств.
До даної категорії відносяться технологічні інновації,
які в свою чергу спрямовані на поліпшення споживчих
властивостей товару і розробку нових товарів — про-
дуктових інновацій, з метою їх ефективної комерціалі-
зації. У даному випадку технологічні та продуктові інно-
вації мають безпосередній взаємозв'язок. Маркетингові
інновації — це діяльність, спрямована на реалізацію
нових або значно поліпшених маркетингових методів,
що охоплюють істотні зміни в дизайні та упаковці про-
дуктів, використання нових методів продажів і презен-
тації продуктів (послуг), їх представлення і просування
на ринки збуту, формування нових цінових стратегій.

Різні види інновацій: технічні, організаційні, управ-
лінські, які за своїм впливають на різні види конкурен-
тоспроможності. Так, наприклад, корисні нововведен-
ня в організації праці і управлінні персоналом дозволя-
ють скоротити втрати робочого часу і трудомісткість,
або, введення в оборот нового енергозберігаючого об-
ладнання і безвідходних і маловідходних технологій
істотно знижують матеріаломісткість і енергоємність.
Ці ж інновації паралельно підвищують екологічність і
раціональність. Плюс, застосування цих інновацій в ком-
плексі істотно впливає на економічну складову конку-
рентоспроможності — знижує витрати, внаслідок цьо-
го, може знизити ціну товару або послуги. І, нарешті,
психологічна складова. Ні для кого не секрет, що онов-

лення дизайну виробу, також є своєрідною інновацією,
тому що слідування моді і стилю явно приваблює покуп-
ця. Так само і з послугами — впровадження нових тех-
нологій, що використовуються для їх надання, навіть
деяка оригінальність у зовнішньому вигляді і поведінці
обслуговуючого персоналу може стати великим плюсом
для обслуговуючої організації [9, c. 33—39].

На нашу думку, поняття управлінські та органі-
заційні інновації не є тотожними та взаємозамінними,
оскільки організаційні інновації входять до складу
управлінських інновацій. В економічній науці крім ви-
робничого та фінансового менеджменту виділяють та-
кий його вид, як "інноваційний менеджмент" (управлін-
ня розвитком і розробками) — це комплексна система
управління інвестиціями, що вкладаються власниками в
розвиток всіх видів інновацій. Вона включає побудову
організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оп-
тимізацію інвестицій, різні аспекти управління розвит-
ком бізнесу [10].

Управлінські інновації дозволяють створити не-
обхідні умови для здійснення інновацій інших типів, і є
основою для організації інноваційного процесу на
підприємстві. Підставою для управлінських нововведень
є зміна задач, розв'язуваних підприємством, яке, в свою
чергу, викликано об'єктивними змінами, що відбувають-
ся у зовнішньому середовищі його діяльності. Управ-
лінські інновації тісно пов'язані з технологічними інно-
ваціями у всіх сферах економіки. Запорукою успішної
діяльності організації в довгостроковій перспективі є її
здатність змінюватися відповідно до мінливих ринкових
умов господарювання, яка забезпечується наявністю
управлінських механізмів, контролюючих необхідність
і забезпечують проведення змін. Організаційно-уп-
равлінські зміни (управлінські інновації) можуть відбу-
ватися за такими напрямами:

— розробка і реалізація нової або значно зміненої
стратегії підприємства;

— впровадження сучасних (на основі інформацій-
них технологій) методів управління підприємством (ма-
ються на увазі технології з використанням сучасних за-
собів обчислювальної техніки та спеціальних програм-
них засобів для вирішення, наприклад, завдань бухгал-
терського і складського обліку, обліку кадрів і інших

Таблиця 1. Наукові підходи до трактування сутності інновації

Автор Характеристика підходу 

М. Туган-
Барановський 

Попит на товари створюється самим виробництвом і ніяких зовнішніх обмежень розширеного відтворення, крім 
браку продуктивних сил, не існує. Якщо тільки запас продуктивних сил досить великий, завжди можна розширити 
виробництво і знайти застосування для нового капіталу. Виробництво керує споживанням і це відбувається через 
нагромадження капіталу та його інвестування в нові технології та виробництво [1, с. 32] 

Й. Шумпетер 
 

Інновації – не просто нововведення, а нова функція виробництва. Це – зміна технології виробництва речей, яка має 
історичне значення і є необхідною. Інновація становить стрибок від старої виробничої функції до нової. Великі 
інновації викликають створення нових підприємств і нового устаткування, але не кожне нововведення, нове 
виробництво є інновацією. Інновація в економічному сенсі завершується тільки з першою комерційною операцією за 
участю нового продукту, процесу, системи або пристрою, хоча слово «інновація» зазвичай також використовується для 
описання всього процесу просування такого рішення [3, с.159]. 

П. Друкер 

Інновації – особливий інструмент підприємництва. Діяльність, яка наділяє ресурси новою можливістю створювати 
багатство. Мистецтво надання ресурсам нових можливостей для створення цінностей, при цьому підсумувавши, що: у 
будь-якому разі, що б не змінювалося, потенціал усе існуючих ресурсів, який створює цінності, є складовою інновації  
[4, с. 43] 

Т. Коно 
Інновації реалізуються в процесі інноваційної діяльності – складного процесу трансформації наукових ідей в об'єкт 
економічних відносин. Він вважає, що джерелами таких ідей є: потреби ринку; можливості науки; потреби й політика 
компаній; наслідування іншим компаніям [5, с. 27] 

А. Томпсон 

Інновація – це ідея, практика чи продукт, що сприймаються індивідом як нові, а на думку інших, інновацією є генерування, 
прийняття і впровадження нових ідей, процесів, продуктів і послуг. Тобто, в одному випадку інновація – це результат 
творчого процесу у вигляді нової продукції (техніки), технології, методу тощо, в іншому – процес введення нових виробів, 
елементів, підходів, принципів замість існуючих. Проте головна їх ознака полягає в обов'язковій наявності науково-технічної 
новизни та здатності до виробничого застосування [6, с. 35] 

Б. Твісс 

Нове, яке є або результатом появи нової технології (технічне рішення), або результат нетрадиційного застосування відомої 
технології. Б. Твісс відмітив, що "... Винахід – формулювання, висунення ідеї. Нововведення - застосування, тобто процес, 
в якому дослідження або ідея набувають економічного змісту. Іншими словами, «винахід» стає «нововведенням», якщо 
здобуває успіх на ринку ...". Отже, комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, що усвідомлена 
потребами ринку [7, с. 38] 

Г.Г. Азгальдов, 
А.В. Костін  

Процес (або результат процесу), в якому: використовуються частково або повністю охороноспроможні результати 
інтелектуальної діяльності; та/або забезпечується випуск патентної продукції; та/або забезпечується випуск товарів 
і/або послуг, які по своїйякості відповідають світовому рівню [8, с. 162–164] 
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видів ресурсів, планування потреб організації, аналізу
фінансового стану організації та підтримки прийняття
управлінських рішень , систем автоматизованого доку-
ментообігу організації, інформаційно-довідкових сис-
тем для обліку замовників, підрядників, клієнтів і т. п.);

— розробка та впровадження нових чи значно зміне-
них організаційних структур управління на підприємстві;

— нововведення у використанні змінного режиму
робочого часу;

— застосування сучасних систем контролю якості,
сертифікації продукції, включаючи використання сучас-
них вітчизняних і зарубіжних стандартів якості;

— розробка нових або значно змінених методів і
прийомів організації праці на підприємстві і т.д.;

— створення спеціалізованих підрозділів з прове-
дення наукових досліджень і розробок, практичної ре-
алізації науково-технічних досягнень (технологічні та
інжинірингові центри, малі інноваційні підприємства);

— організація та вдосконалення діяльності марке-
тингової служби підприємства, включаючи як створен-
ня спеціалізованих груп і підрозділів, так і формування
фундаментальної концепції (стратегії) маркетингу
підприємства;

— інші організаційно-управлінські зміни.
Управлінські інновації здійснюється за допомогою

методів, які забезпечують розробку і реалізацію ново-
введень у сфері адміністративної діяльності. У даному
випадку методи являють собою розроблені та апробо-
вані способи впливу на об'єкт інновацій з метою отри-
мання інноваційного ефекту.

Дослідники з різних дисциплін і з різних точок зору
протягом минулого століття досліджували інновації.
Незважаючи на це, дослідженням управлінських інно-
вацій у вітчизняній та закордонній науці привернуто
менше уваги ніж технічним інноваціям [12, c. 825—845].

У. Бомоль підкреслює, що у науковій літературі за роз-
витком теоретичної точки зору щодо дослідження управ-
лінських інновацій було дуже важко стежити [13, c. 251].

Проблема з вивчення управлінських інновацій по-
лягає в тому, що немає чіткої схеми визначення та вим-
ірювання управлінських інновацій, оскільки кількісно
виміряти внесок організаційних інновацій у діяльність
підприємства дуже важко. На відміну від фізичного ка-
піталу, величина управлінських інновацій (і їх зміна) не
з'являється на балансі підприємства, і коли суб'єкт гос-
подарювання зобов'язуються провести істотні управлі-
нських зміни це, як правило, розглядається як "спожи-
вання", а не збільшення активів підприємства [14].

Управлінські інновації визначаються як нові органі-
заційні методи в управлінні підприємства, його діловій
практиці, організації робочого місця або зовнішніх
зв'язків. Управлінські інновації можуть бути призначені
для підвищення продуктивності фірми за рахунок змен-
шення адміністративних витрат або оперативних витрат,
підвищення задоволеності робочого місця, отримання
доступу до нематеріальних активів або зниження вартості
поставок. Із ділової практики до управлінських інновацій
включаються такі організаційні елементи як лідерство,
культура, управління людськими ресурсами, процеси
управління, включаючи розвиток бізнесу, продуктивності
і системи стимулів і механізмів для навчання, зовнішньої
й внутрішньої корпоративної комунікації [15, с. 6]. Крім
того управлінські інновації можуть бути призначені для
поліпшення інноваційності підприємства.

Управлінські інновації можуть розглядатися з двох
критичних позицій: "нові для держави" або "нові для
підприємства", тобто у залежності на якому конкурен-
тному рівні управлінські інновації впроваджувати [16].

Управлінські інновації можуть бути результатом
існуючих поширених організаційних ідей, що призво-
дить до процесів винаходів у рамках конкретного
підприємства. В останньому випадку може означати, що
управлінська інновація є новим не тільки для підприєм-
ства, але потенційно також для держави (якщо підприє-

мство є винахідником управлінських інновацій). Однак,
позиція "нові для підприємства", ймовірно, частіше ви-
конуються, ніж "нові для держави". Крім того, оскільки
управлінські інновації важко захистити патентом, це
також важко оцінити, чи є управлінська інновація дійсно
новою для держави.

У країнах СНД (Союзу незалежних держав) управ-
лінські інновації визначається як зміни в структурі
підприємства або методів управління, які призначені для
поліпшення використання знань персоналу, якості то-
варів і послуг, або ефективності роботи потоків [17, c. 7].

С. Блек і Л. Лінч пропонують більш своє визначення
управлінських інновацій, які включають в себе наступні
компоненти — навчання робочої сили, думки співробі-
тників, проектні роботи (у тому числі з використанням
крос-функціональних процесів виробництва) і загальні
вигоди. Вони вважають, що управлінські інновації ви-
значаються широким набором методів управління, які
повинні бути спрямовані на підвищення виробничого
потенціалу підприємства [18].

Можливість підключитися до знань простих робіт-
ників є важливою особливістю управлінських інновацій.
Це може бути зроблено шляхом вимірювання інших
компонентів управлінських інновацій — "голосовий ро-
бітник", тобто потрібно надавати право працівникам
брати участь у процесах прийняття управлінських
рішень, пов'язаних із організацією виробничого проце-
су та ін. [13]. Отже, традиційні форми організації праці
не сприяють розвитку управлінських інновацій, а нові
форми організації є ефективними та дають право робі-
тникам робити більший внесок у виробничий процес і
створювати більші можливості для підвищення ефектив-
ності підприємства.

Той аргумент, що думка працівника може підвищи-
ти продуктивність підприємства узгоджується з теоре-
тичною дискусією, представленою у дослідженні. У
даній роботі дослідники виміряли управлінські інно-
ваційні елементи такі, як чи є прості робітники членами
профспілок, чи має підприємство дорадчу раду, частка
працівників, зустрічі на регулярній основі для обгово-
рення проблем на робочих місцях, частка робітників в
управлінських командах.

Управлінські інновації стали отримувати увагу до-
слідників через їх внесок у розвиток інших видів інно-
вацій: продуктових або процесних інновацій [14, с. 8].
Однак, незважаючи на такий взаємозв'язок, А. Лам
відзначає, що управлінські інновації істотно пов'язані
зі створенням або прийняттям нових форм управління
та організацією, яка може або не може бути підтрима-
на за допомогою технологій.

Теоретично управлінські інновації краще розгляда-
ти як безперервний процес. Тим не менше, немає єдиної
міри, яка емпірично захопить всю ступінь управлінсь-
ких інновацій всередині підприємства [18].

Управлінські інновації можуть бути більш і менш
складними. Деякі впливають на певний бізнес-процес, а
інші впливають на кожну частину організації. На думку
Дж. Хамела, управлінські інновації створюють довго-
строкові конкурентні переваги , якщо вони відповіда-
ють хоча б одній з трьох умов: інновація заснована на
новому принципі управління; вони охоплюють широкий
спектр процесів і методів управління; вони є частиною
триваючої програми винаходів, де прогрес пов'язуєть-
ся з плином часу. Це означає, що управлінська іннова-
ція потребує певної міри корисності позиції "нові для
держави" та корпоративного охоплення з метою ство-
рення конкурентних переваг у довгостроковій перспек-
тиві. Крім того, управлінська інновація є частиною більш
великої програми винаходів. Прикладом такого роду
управлінських інновацій є система загального управлі-
ння якістю (TQM). Система TQM побудована на
спільному вирішенні проблем робітниками, тому ново-
введення мають високий вплив на розширення прав і
можливостей працівників. Це "ментальна модель" була
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зовсім іншою з точки зору підприємства "Tayloristic",
де співробітники повинні були слідувати інструкціям і
виконувати повторювані завдання, розроблені фахівця-
ми [12].

При дослідженні управлінських інновацій було ви-
явлено такі чотири перспективи управлінських інновацій
[12, с. 9]:

— інституційна перспектива, де інституціональні
умови впливають на створення і розповсюдження уп-
равлінських інновацій;

— модна перспектива, де поведінка та вподобання
менеджерів впливають на персонал підприємства, а та-
кож які методи менеджменту ведуть раціональний хід
управління;

— точка зору культури, де культура управління
впливає на створення і розповсюдження управлінських
інновацій,

— раціональна точка зору, де менеджери беруть на
себе відповідальність у створенні та реалізації управлі-
нських нововведень.

ВИСНОВКИ
Отже, управлінські інновації стали невід'ємною

складовою в сільському господарстві. Їх впровадження
торкнулося всіх сфер діяльності людини, у тому числі і
галузі сільського господарства. Управлінські інновації
у сфері сільського господарства являються з одним з
головних факторів підвищення продуктивності праці,
що приводить до стійкого економічного зростання і
підвищення суспільного добробуту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проводячи аналіз розвитку вітрової енергетики переваж-

на більшість міжнародних організацій, що займаються дослід-
женням розвитку цього напряму енергетики, основну увагу зо-
середжують на обсягах введених потужностей, а питання їх
ефективної роботи відходять на другий план, або взагалі не роз-
глядаються. Поряд з тим, введення додаткових енергетичних
потужностей, які працюють з низькою ефективністю буде при-
зводити до неефективного використання інвестованих у вітро-
енергетику коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИЙ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

 Порівняння ефективності роботи теплової електростанції
(ТЕС) та вітрової електростанції (ВЕС) наведено в [1, с. 267—
268], порівняння тривалості роботи ВЕС у Німеччині та Україні
наведено у [2, с. 58—59] та саме через низьку ефективність ро-
боти вітроенергетики України, Комплексної програми з будів-
ництва ВЕС в Україні (термін дії 1997—2010 рр.) була не вико-
нана [3]. Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку,
наявним вітроенергетичним потенціалом України, з другого
боку, необхідністю зосереджувати основну увагу в процесі роз-
витку вітчизняної вітроенергетики саме на ефективності її ро-
боти, а не на введенні максимально можливих потужностей.
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COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF THE EFFICIENCY OF WIND ENERGY IN THE LEADING
COUNTRIES OF THE WORLD AND UKRAINE

Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у основних регіонах світу та
у провідних країнах світу. Серед лідерів у вітровій енергетиці виділяються країни, що розвивають офшор-
ну вітроенергетику чи мають значну площу території і, відповідно, мають можливість обирати для розмі-
щення вітроенергетичного обладнання найкращі ділянки з найбільшим вітровим потенціалом. Визначено
основні фактори, що впливають на ефективну роботу вітрової енергетики. Серед цих факторів слід виділи-
ти такі: наявний вітровий потенціал та можливість його використання, технічні характеристики встанов-
леного обладнання, наявність якісної мережі для передачі електроенергії споживачу з мінімальними втра-
тами. Вітроенергетика України за ефективністю роботи поступається провідним країнам у даній галузі, але
має гарні перспективи для подальшого розвитку у разі виконання певних умов.

The article provides a comparative analysis of the efficiency work of wind power in the major regions of the
world and the leading countries of the world. Countries that develop offshore wind power or have a large area of
territory are leaders in wind power. They have the opportunity to choose for the location of wind power equipment
best areas with the highest wind potential. The article defines the main factors influencing the effective work of
wind power. Among these factors should be allocated as follows: available wind potential and the possibility of its
use, technical characteristics of the installed equipment, the availability of high-quality network for the transmission
of electricity to the consumer with minimal losses. The efficiency of Ukrainian wind power inferior to leading
countries in this field, but it has good prospects for further development if certain conditions will be done.

Ключові слова: вітроенергетика, використання встановленої потужності, ефективність роботи вітро-
вої енергетики, офшорна вітроенергетика, вітровий потенціал, підключення до мережі.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Ціллю статті є проведення аналізу ефективності роботи
вітрової енергетики. Завданнями статті є аналіз роботи вітрое-
нергетики у окремих країнах світу, визначення країн-лідерів,
причин їхньої успішної роботи та можливість використання по-
зитивного досвіду у вітроенергетиці України. Методологічну
основу становлять методи порівняльного аналізу, дослідження
природного потенціалу територій, статистичного дослідження,
логічного узагальнення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проаналізуємо ефективність роботи вітроенергетичної га-

лузі базуючись на інформації зі статистичних звітів Міжнарод-
ного агентства з відновлювальної енергії [4]; Всесвітньої вітро-
енергетичної асоціації [5]; Європейської асоціації вітроенерге-
тики [6]; Глобальної ради з вітроенергетики [7]; Міжнародного
енергетичного агентства [8]; британської нафтової компанії BP
[9]. Основна увага у вищезазначених звітах зосереджується на
обсягах введених потужностей за окремими регіонами або краї-
нами світу. Значно менше інформації стосується подальшої ро-
боти встановленого вітроенергетичного обладнання. Так, у звіті
Всесвітньої вітроенергетичної асоціації зазначається про загаль-
ний обіг коштів у галузі та про частку електроенергії, що вироб-
ляється за рахунок вітроенергетики у загальних обсягах ви-
робництва у окремих країнах [5, с. 6]. У звіті Європейської асоц-
іації вітроенергетики зазначена частка вітроенергетики у загаль-
ному обсязі виробництва електроенергії у країнах Європейсь-
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кого Союзу [6, с. 11]. Глобальна рада з вітроенергетики наво-
дить коротку характеристику розвитку вітроенергетики по ок-
ремим країнам світу, але основна увага, також, зосереджуєть-
ся на введені нових потужностей та на загальній потужності
вітроенергетики [7, с. 25—69]. Лише у статистичному огляді
світової енергетики британської компанії BP наводиться інфор-
мація стосовно споживання електроенергії виробленої за ра-
хунок використання вітроенергетичного обладнання [9].

Проводячи аналіз загальних обсягів введених потужностей
вітрових установок у різних країнах світу можна зробити вис-
новки лише про наявні можливості їхнього використання та це
не дає відповіді на питання наскільки ефективно вони викорис-
товуються. Всесвітня вітроенергетична асоціація у своїх щоріч-
них звітах наводить питомі показники (встановлена потужність
вітроустановок відносно чисельності населення, площі території
країни, обсягів валового внутрішнього продукту) по двадцяти
країнам-лідерам, але ці дані, також, не характеризують ефек-
тивність роботи вітроенергетики у тій чи іншій країні [5, с. 9].
Для визначення ефективності роботи вітроенергетики у окре-
мих країнах та порівняння цих показників необхідно взяти
відношення обсягів виробленої чи спожитої електроенергії до
загальної встановленої потужності вітроустановок, що були за-
діяні у цьому виробництві (табл. 1).

Таким чином, ефективність використання встановлених
вітрових установок буде характеризувати скільки спожитої
електричної енергії (кВт.год) припадає на одиницю встановле-
ної потужності (кВт). В ідеальній ситуації, якщо відкинути втра-
ти в мережі, споживання електричної енергії на потреби самої
ВЕС та допустити, що вітрова установка безперервно працює з
максимальною потужністю, то такий показник може станови-
ти 8 760 кВт.год/кВт (365 днів за рік помножити на 24 год за
добу). Якщо ж отримане число розділити на 8 760 кВт.год/кВт,
яке приймаємо за 100 %, то отримаємо частку (відсоток) вико-
ристання встановленої потужності.

Для підвищення достовірності отриманих даних необхідно
додаткову увагу звернути на нові потужності, які були введені

протягом останнього року,
оскільки зростання вітрової
енергетики у 2012 р. стано-
вило 18,9 %, а по окремим
країнам було значно вищим
(Аргентина — 48,2 %,
Польща — 52,8 %, Бразилія
— 75,3 %, Румунія — 93,2 %)
[9]. Оскільки достовірних
даних про конкретні терміни
введення окремих об'єктів
по кожній з країн, які взяті
нами для аналізу немає та
припускаючи, що вводились
вони більш-менш рівномір-
ними темпами, вважаємо за
доцільне встановлену по-
тужність за останній рік под-
ілити на два. Це дасть мож-
ливість підвищити дос-
товірність порівнюваних да-
них у тих країнах, що не заз-
нали суттєвих змін у введені
нових потужностей за ос-
танній рік з тими країнами де
введені протягом останньо-
го року потужності могли
зрости на 30 — 50 % та навіть
більше (наприклад в Україні
на 70 %).

За розрахованими по-
казниками ефективності ви-
користання вітрової енергії
серед регіонів світу лідером
є Північна Америка (ефек-
тивність використання вста-
новленої потужності стано-
вить 2 554,8 кВт·год/кВт та
частка використання вста-
новленої потужності скла-
дає 29,16 %). Другу позицію
займає Південна Америка (2
209,0 кВт·год/кВт та 25,22
%), а на третій позиції Євро-
па (2 024,3 кВт·год/кВт та
23,11 %). Далі позиції були

наступні: 4-те місце — Близький Схід (1 869,2 кВт·год/кВт та
21,34 %); 5-те місце — Африка (1 826,8 кВт·год/кВт та 20,85 %);
6-те місце — Азія та Тихоокеанський басейн (1 584,8 кВт·год/
кВт та 18,09 %) при середньосвітових показниках (1 992,1
кВт·год/кВт та 22,74 %). Країни Південної Америки, Близького
Сходу та Африки лише починають розвивати власну вітроенер-
гетичну галузь, тож детально аналізувати показники цих регі-
онів наразі зарано. Трійку провідних регіонів світу за розвит-
ком вітроенергетики складають Європа (загальна встановлена
потужність вітроенергетики у 2012 р. становила 109 553 МВт),
Азія та Тихоокеанський басейн (101 114 МВт) та Північна Аме-
рика (67 934 МВт). За темпами розвитку вітроенергетики про-
тягом останніх п'яти років лідером була Азія та Тихоокеансь-
кий басейн, за виключенням 2012 р. (темпи розвитку вітроенер-
гетики становили 18,6 % до загальної встановленої потужності
на початок 2012 р.), коли вона поступилась першою позицією
Північній Америці (27,0 %). Європейський вітроенергетичний
ринок є найбільш насиченим серед усіх регіонів Світу, і це, ос-
танніми роками, призвело до сповільнення темпів розвитку
вітроенергетики у цьому регіоні (13,7 %).

Аналізуючи показники ефективності роботи вітроенерге-
тики по окремим країнам слід зазначити, що серед першої п'ят-
ірки лідерів присутні країни, які активно використовують оф-
шорну вітроенергетику (Норвегія — 1-ше місце, 2 735 кВт·год/
кВт та 31,22 %; Великобританія — 2-ге місце, 2 695,4 кВт·год/
кВт та 30,77 %; Данія — 5-те місце, 2 579,4 кВт·год/кВт та
29,44 %), або мають велику площу території (США — 3-є місце,
2 554,8 кВт·год/кВт та 29,16 %; Австралія — 4-те місце, 2 598,9
кВт·год/кВт та 29,67 %), і, відповідно, можливість вибору найбільш
придатних ділянок для розміщення вітроенергетичного обладнан-
ня. Для розвитку офшорної вітроенергетики сума початкових інве-
стицій може перевищувати аналогічні за потужністю об'єкти на-
земної вітроенергетики на 20 — 50 %, але це дає можливість отри-
мувати більше електроенергії на одиницю встановленої потуж-
ності. Тож, об'єкти офшорної вітроенергетики порівняно з назем-
ними об'єктами є більш енергетично ефективними.

Країна 
Споживання 

електроенергії, 
млрд кВт·год 

Нова 
встановлена 
потужність у 
2012 р., МВт 

Загальна 
встановлена 
потужність, 

МВт 

Ефективність 
використання, 
кВт·год/кВт 

Частка 
використання 
встановленої 
потужності, % 

Північна Америка 155,1 14 449 67 934 2 554,8 29,16 

США 141,5 13 124 60 208 2 637,7 30,11 

Канада 11,7 936 6 214 2 036,2 23,24 

Мексика 1,9 389 1 512 1 442,1 16,46 

Південна Америка 7,4 1 370 4 035 2 209,0 25,22 

Бразилія 4,9 1 077 2 508 2 487,9 28,40 

Європа 208,4 13 208 109 553 2 024,3 23,11 

Австрія 2,3 296 1 378 1 869,9 21,35 

Бельгія 2,7 297 1 444 2 084,1 23,79 

Болгарія 1 61 643 1 632,7 18,64 

Данія 10,4 210 4 137 2 579,4 29,44 

Фінляндія 0,5 90 268 2 242,2 25,60 

Франція 14,2 757 7 593 1 968,3 22,47 

Німеччина 46 2 244 31 315 1 523,5 17,39 

Греція 4 115 1 749 2 364,8 27,00 

Угорщина 0,8 0 357 2 240,9 25,58 

Ірландія 4,2 124 1 812 2 400,0 27,40 

Італія 13,2 1 265 7 998 1 792,1 20,46 

Іспанія 49,1 1 123 22 362 2 252,2 25,71 

Нідерланди 4,9 243 2 552 2 016,0 23,01 

Норвегія 1,6 196 683 2 735,0 31,22 

Польща 4,7 880 2 547 2 230,7 25,46 

Португалія 10 149 4 363 2 331,8 26,62 

Румунія 2,6 923 1 913 1 791,3 20,45 

Великобританія 20,7 2 383 8 871 2 695,4 30,77 

Україна 0,3 102 248 1 522,8 17,38 

Близький Схід 0,2 6 110 1 869,2 21,34 

Африка 2,5 245 1 491 1 826,8 20,85 

Азія та 

Тихоокеанський 

басейн 

147,7 15 833 101 114 1 584,8 18,09 

Австралія 6,9 358 2 834 2 598,9 29,67 

Китай 100,4 12 960 75 372 1 457,4 16,64 

Індія 31,2 2 241 18 420 1 803,5 20,59 

Японія 4,5 78 2 673 1 708,4 19,50 

Світ у цілому 521,3 45 112 284 237 1 992,1 22,74 

Таблиця 1. Ефективність використання вітрової енергії у провідних країнах світу та Україні у 2012 р.

Джерело: розраховано на основі [5; 9; 10].
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Серед трійки світових лідерів за встановленою потужністю
вітроенергетичних об'єктів найбільш ефективно вітроенергетика
функціонує у США. Друге місце посідає Німеччина (1 523,5
кВт·год/кВт та 17,39 %), а Китай займає лише третю позицію (1
457,4 кВт·год/кВт та 16,64 %). За ефективністю роботи власної
вітроенергетики, серед країн, по яким наявна статистика, Ки-
тай випереджає лише Мексику (1 442,1 кВт·год/кВт та 16,46 %),
яка займає останнє місце.

Відставання китайської вітроенергетики можна пояснити
наступними чинниками. Найважливіший вплив на ефективність
роботи вітроенергетичного обладнання справляє наявний вітро-
вий потенціал та, відповідно, вибір найкращих ділянок для роз-
міщення вітрових установок. Другим за важливістю фактором
впливу є технічні характеристики самого обладнання (якість і
придатність до роботи, максимальний час роботи без зупинки
та обслуговування, мінімальна швидкість вітру для запуску ВЕС,
максимальна допустима швидкість вітру для роботи ВЕС). У
випадку порівняння показників, саме, споживання, а не вироб-
ництва, важливим є наявність якісної мережі для передачі елек-
троенергії споживачу з найменшими втратами. Тож, на прикладі
роботи вітроенергетики Китаю, слід зазначити недостатню увагу
до розміщення обладнання, більш низку якість вітроенергетич-
ного обладнання порівняно з європейськими чи американськи-
ми аналогами та проблеми з підключенням до мережі.

Окремо слід проаналізувати ситуацію на ринку вітроенерге-
тики Європи. Провідна трійка європейських країн з найвищою
ефективністю роботи вітроенергетики (Норвегія, Великобрита-
нія, Данія), в подальшому може ще збільшити свої показники за
рахунок переходу на нові зразки техніки та розвиток саме оф-
шорної вітроенергетики. Країни Західної Європи, які почали роз-
вивати власну вітроенергетику раніше ніж країни Східної Євро-
пи, в переважній більшості, мають вищі показники ефективності
роботи вітроенергетики. Окрім вищезазначених це: Ірландія (2
400,0 кВт·год/кВт та 27,40 %), Греція (2 364,8 кВт·год/кВт та 27,00
%), Португалія (2 331,8 кВт·год/кВт та 26,62 %), Іспанія (2 252,2
кВт·год/кВт та 25,71 %), Фінляндія (2 242,2 кВт·год/кВт та 25,60
%). Серед країн Східної Європи частку використання встановле-
ної потужності вище 25 % мають лише Угорщина (2 240,9 кВт·год/
кВт та 16,46 %) та Польща (2 230,7 кВт·год/кВт та 25,46 %). Інші
країни Східної Європи мають нижчі показники: Румунія (1 791,3
кВт·год/кВт та 20,45 %), Болгарія (1 632,7 кВт·год/кВт та18,64
%), Україна (1 522,8 кВт·год/кВт та 17,38 %).

Ефективність роботи вітроенергетики України є найниж-
чою серед країн Європи наявних у рейтингу та вона співставна
з ефективністю роботи вітроенергетики Німеччини (1 523,5
кВт·год/кВт та 17,39 %), відрізняючись лише на одну соту відсот-
ка, але причини такої ситуації у Німеччині та Україні суттєво
відрізняються. Німеччина є беззаперечним європейським ліде-
ром за встановленою потужністю вітрових установок. Ця краї-
на фактично вичерпала можливості для розвитку наземної
вітроенергетики. Подальший розвиток німецької вітроенерге-
тики передбачає заміну обладнання на вже існуючих вітроенер-
гетичних об'єктах на техніку з кращими техніко-економічними
показниками (як правило більшої одиничної потужності) та роз-
виток офшорної вітроенергетики. Українська вітроенергетика
почала використання сучасних вітроустановок лише в останні
два-три роки. На сьогодні в Україні існує значний парк техніки
застарілої конструкції, використання якого знижує показники
ефективності роботи вітроенергетики в цілому. При подальшо-
му оснащенні вітроенергетичних об'єктів сучасними зразками
техніки, відмові від застарілого обладнання ефективність робо-
ти вітроенергетики України може бути, як мінімум, не нижчою
за середньо європейські показники, а у разі активного розвит-
ку вітроенергетичних об'єктів на узбережжі Чорного та Азовсь-
кого морів суттєво їх перевищувати. Це зумовлено значним су-
купним вітровим потенціалом України (друге місце в Європі
після Норвегії) та площею території (перше місце в Європі), що
дає можливості обирати найкращі ділянки для розбудови вітро-
енергетики.

ВИСНОВКИ
Проаналізовано ефективність роботи вітроенергетики у

провідних країнах світу та Україні. Серед регіонів світу най-
вища ефективність роботи вітроенергетики спостерігається у
Північній Америці (2 5554,8 кВт·год/кВт та 29,16 %). Серед ок-
ремих країн найбільш ефективно вітроенергетика використо-
вується у Норвегії (2 735,0 кВт·год/кВт та 31,22 %), Великоб-
ританії (2 695,4 кВт·год/кВт та 30,77 %) та США (2 637,7
кВт·год/кВт та 30,11 %). Серед країн Європи вища ефек-
тивність роботи вітроенергетики характерна для країн Захід-
ної Європи. Україна має найнижчі показники ефективності ро-
боти власної вітроенергетики серед європейських країн пред-

ставлених у рейтингу, що зумовлено значною часткою заста-
рілого вітроенергетичного обладнання та недостатньою ува-
гою при виборі ділянок з найкращим вітропотенціалом. По-
ряд з тим, вітроенергетика України має добрі перспективи для
подальшого розвитку й підвищення ефективності роботи за
рахунок наявного вітрового потенціалу та у разі використан-
ня сучасних зразків техніки.

Подальші наукові дослідження з аналізу ефективності ро-
боти вітроенергетики доцільно зосередити на роботі окремих
об'єктів (вітрових парків) та використанні їхнього позитивного
досвіду у вітроенергетиці України, але в багатьох випадках така
інформація не передбачена для загального користування і дос-
туп до неї є ускладненим.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На 1 січня 2013 року житловий фонд України ста-

новив 1094,2 млн м2 загальної площі, з якого 64,0% (700,7
млн м2) — житловий фонд міських поселень.

Частка приватного житлового фонду у загальному його
обсязі становила 93,7%, комунального — 4,9%, державно-
го — 1,4%. Майже весь житловий фонд (98,2%) розміщу-
вався в житлових будинках квартирного типу (рис. 1).

Багатоквартирні будинки є базовою складовою жит-
лового фонду України. Житловий фонд є різноманітним
— від будинків на декілька квартир дореволюційної по-
будови до сучасних офісно-житлових центрів з фітнес-
центрами та вертолітними майданчиками на дахах.

Багатоквартирний житловий будинок має схожі
конструктивні параметри з іншими спорудами, тому
важливо розуміти, що саме мається на увазі під понят-
тям житловий будинок.
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Розглядається питання різноманітності типів багатоквартирних будинків в Україні та необхід-
ності розподілу їх на групи не тільки за споживчими, але й за експлуатаційними ознаками з позиції
розміру витрат на якісне утримання житлових будинків, що сприятиме збільшенню їх життєвого
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Згідно з Житловим кодексом України жилі будин-
ки і жилі приміщення призначаються для постійного
проживання громадян, а також для використання у вста-
новленому порядку як службових жилих приміщень і
гуртожитків [2].

Цивільний кодекс України визначає жилий буди-
нок, в тому числі й багатоквартирний, як будівлю ка-
пітального типу, споруджену з дотриманням вимог,
встановлених законом, іншими нормативно-правови-
ми актами, і призначену для постійного у ній про-
живання [3]. Багатоквартирний будинок — це жилий
будинок з двома і більше квартирами (приміщення-
ми) за наявності хоча б одного власника цих квар-
тир (приміщень). Залежно від кількості поверхів ба-
гатоквартирні будинки поділяють на малоповерхові
(1—4 поверхи) та багатоповерхові (5 поверхів та
вище) [4].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вплив декількох історичних епох на підходи до жит-

лової забудови в Україні посприяв різноманітності типів
та проектів будівництва житла. Багатоквартирні будин-
ки відрізняються за технічними параметрами, за показ-
никами економіки будівництва та утримання, за ком-
фортом проживання та багатьма іншими ознаками. Для
дослідження життєвого циклу багатоквартирного жит-
ла, починаючи зі специфіки його проектування до про-
ведення реконструкції (капітального ремонту), необхі-
дно структурувати житловий фонд країни та класифі-
кувати будинки різного типу.

 За Державним класифікатором будівель та спо-
руд [5] багатоквартирні житлові будинки відносять-
ся до класу 1122 — Будинки з трьома і більше кварти-
рами і мають три підкласи: 1122.1 Будинки багаток-
вартирні масової забудови; 1122.2 Будинки багаток-
вартирні підвищеної комфортності, індивідуальні;
1122.3 Будинки житлові готельного типу. Як конста-
товано вище, будівлі класифікуються за їх функціо-
нальним призначенням. Будівлі, що використовують-
ся або запроектовані для декількох призначень (ком-
біноване житло, готель і контора), повинні бути іден-
тифіковані за однією класифікаційною ознакою
відповідно до головного призначення. Головне при-
значення повинне бути визначене таким чином: обчис-
люється відсоткове співвідношення площ різних за
призначенням приміщень будівлі в складі повної за-
гальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з
їх призначенням чи використанням до відповідного

класифікаційного угруповання. У випадку з багаток-
вартирним житловим будинком площа житлових при-
міщень (квартир) повинна бути більшою, ніж площі
нежитлових приміщень в будинку. Цифрові коди ДК
БС, що охоплюють класифікаційні угруповання
"розділ — клас", повністю відповідають Класифікації
типів споруд Євростату.

 В Україні деякі характеристики будинків норматив-
но закріплені в будівельних нормах. "ДБН В.2.2-15-2005
Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положен-
ня" [6] регламентує якість планування квартир, площі
квартир та висоту стель (табл. 1). Встановлює мінімальні
площі жилих приміщень: загальна кімната в одно-
кімнатній квартирі не менша 15 м2, в інших квартирах —
не менше 17 м2. Мінімальна площа спальні на одну осо-
бу — 10 м2, на дві — 14 м2. Мінімальна площа кухні в
однокімнатній квартирі — 7 м2, у дво- та більше кімнат-
них — 8 м2. Мінімальна площа робочої кімнати або каб-
інету — 10 м2. Також регламентуються кількість та кон-
структивні особливості санвузлів у залежності від
кількості кімнат та ін.

Такі параметри можливо було б застосувати для
класифікації будинків за рівнем комфорту (споживчи-
ми якостями). Але дані вимоги є ідентичними як для
стандартного масового житла, так і для будинків підви-
щеної якості.

Даний ДБН встановлює вимоги і до технічних пара-
метрів житлових будинків — облаштування інженерним
обладнанням (ліфт, система сміттєвидалення, система
протипожежної автоматики та пристроїв, електро-
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Рис. 1. Житловий фонд України (млн м2 загальної площі)

Джерело: [1].

 
Кількість житлових кімнат 

1 2 3 4 5 

Нижня і верхня межа, м2  30 - 40  48 - 58  60 - 70  74 - 85  92 - 98  

Примітка 1. Площі квартир дано без урахування площі літніх приміщень. 

Примітка 2. Площі квартир одноквартирних і зблокованих будинків можуть бути збільшені на 5 %. 

Примітка 3. З метою уніфікації конструктивно-планувальних рішень багатоквартирних будинків допускається 

збільшувати площу окремих типів квартир на 5 %.  

Таблиця 1. Характеристики будинків

 Рис. 2. Розподіл житла за класами якості в Російській федерації
Джерело [7].
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технічні системи та сигналізація), вимоги до
систем внутрішньобудинкових інженерних
систем (водопостачання, каналізації, опа-
лення та вентиляції), які також єдині для
всього житлового фонду нашої країни.

В Європі розповсюдженим є спосіб
класифікації, при якому всі об'єкти поділя-
ються на класи відповідно до споживчих
переваг покупців, а конструктивні власти-
вості житлових будинків враховуються
лише в силу їх впливу на попит та ціну при-
міщень будинку. Цей метод був покладе-
ний в основу створення Єдиної методики
класифікації жилих об'єктів по споживчій
якості (класу) в Російській федерації [7].
На замовлення Федерального фонду
підтримки житлового будівництва таку ме-
тодику було розроблено фахівцями з кон-
салтингу та девелопменту і затверджено
Національною радою гільдії російських
ріелторів (RGR).

 Методика розділяє всі нові будівлі за
споживчими якостями на 4 класи: економ
клас, бізнес клас, комфорт клас та елітний
клас (рис. 2).

Також методикою визначені основні
класоутворюючі ознаки (характеристики)
житлового будинку:

— архітектура, несучі та огороджуючі
конструкції;

— скління;
— об'ємно-планувальні рішення;
— внутрішнє огородження місць загаль-

ного користування;
— площа кімнат;
— площа кухні;
— характеристики вхідних груп (вхід до

квартири);
— інженерне забезпечення.
Враховуючи історично сформовані

ідентичні підходи до будівництва житла в
Україні та Росії, схожі будівельні норми і
правила, зазначена вище класифікація
житла за споживчими якостями актуальна
і для житлового фонду України. На
підставі існуючої російської класифікації,
у квітні 2006 року Українською будівель-
ною асоціацією (УБА) був розроблений і
прийнятий вітчизняний класифікатор жит-
ла [8]. Його головна мета — зробити ри-
нок первинного житла зрозумілішим для
покупця на основі уніфікації критеріїв
віднесення житла до того чи іншого типу.
Треба відзначити, що класифікатор не є
нормативним документом, прийнятим на
державному рівні, тобто за його порушен-
ня санкції не передбачаються. По суті, це
спроба встановити єдині правила оцінки
об'єктів будівництва, прийняті членами
УБА.

Для визначення класу житла розроб-
ники використовували більше 100 пара-
метрів, які були поділені на 7 основних
критеріїв: місце розташування; будівельні
й технічні характеристики споруди та
його конструктивних елементів; облашту-
вання будівлі та прибудинкової території;
соціальна інфраструктура споруди; мате-
ріали й обладнання; технічна інфраструк-
тура; організація управління й експлуа-
тації.

Нижче (табл. 2) наведено короткі харак-
теристики класів житла по класифікатору
УБА.

Таблиця 2. Характеристики житла різних класів

ДЕ-ЛЮКС: 

технологія будівництва монолітно-каркасна, цегляна кладка 

основний будівельний матеріал  цегла керамічна  

кількість квартир у будинку  1-30 

кількість квартир на поверсі  1-2, максимум 4  

мінімальна площа на 1 мешканця більше 40 кв.м. 

висота стель  3 метри і більше 

балкони і лоджії лоджія, балкон, тераса, зимовий сад  

категорія ліфта  еліт-рівень 

сміттєпровід відсутній, прибирання спецперсоналом 

автопаркінг 2 і більше машиномісць на квартиру  

телебачення супутникове телебачення  

вартість обслуговування 1 кв. м / місяць більше 1.5 $  

ПРЕМІУМ: 

технологія будівництва монолітно-каркасна, цегляна кладка 

основний будівельний матеріал цегла керамічна 

кількість квартир в будинку 1-30, максимум 100  

кількість квартир на поверсі до 4  

мінімальна площа на 1 мешканця 21 – 40 кв. м 

висота стель 3 метри і вище 

балкони і лоджії лоджія, балкон, тераса * 

категорія ліфта бізнес рівень 

сміттєпровід автоматичний 

автопаркінг 2 і більше машиномісць на квартиру  

телебачення супутникове телебачення  

вартість обслуговування 1 кв. м / місяць від 1 до 1.5 $  

БІЗНЕС: 

технологія будівництва монолітно-каркасна, цегляна кладка 

основний будівельний матеріал  цегла силікатна керамічна  

кількість квартир в будинку  більше 100*  

кількість квартир на поверсі  до 8  

мінімальна площа на 1 мешканця більше 40 кв.м. 

висота стель  от 2.7 до 3 метрів  

балкони і лоджії лоджія і балкон 

категорія ліфта  бізнес рівень 

сміттєпровід механічний 

автопаркінг 1 машиномісце на квартиру  

телебачення кабельне 

вартість обслуговування 1 кв. м / місяць від 0.5 до 1 $  

ЕКОНОМ: 

технологія будівництва монолітно-каркасна, цегляна кладка, збірна  

основний будівельний матеріал  будь-який 

кількість квартир в будинку  більше 100*  

кількість квартир на поверсі  будь-яка 

мінімальна площа на 1 мешканця від 20 до 40 кв. м 

висота стель  від 2.5 до 2.7 м  

балкони і лоджії лоджія та балкон  

категорія ліфта  економ рівень 

сміттєпровід механічний 

автопаркінг до 1 машиномісця на квартиру  

телебачення кабельне, антенне  

вартість обслуговування 1 кв. м / місяць до 0.5 $  

СОЦІАЛЬНЕ: 

технологія будівництва параметр не визначає клас житла  

основний будівельний матеріал  параметр не визначає клас житла 

кількість квартир в будинку  будь-яка 

кількість квартир на поверсі  будь-яка 

мінімальна площа на 1 мешканця до 20 кв.м 

висота стель  від 2.5 до 2.7 м 

балкони і лоджії балкон 

категорія ліфта  економ рівень 

сміттєпровід механічний 

автопаркінг 0.5 машиномісця на квартиру  

телебачення антенне 

вартість обслуговування тариф, встановлений органом місцевого самоврядування 
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Для повноти відображення всіх класоутворюючих
поживчих ознак, як для нових проектів будівництва,
так і для існуючих будинків, варто було б додати місце
розташування будинку — історичний центр міста, цен-
тральна частина міста, житловий масив, приміська зона
тощо.

Наведені споживчі характеристики у відношенні до
параметрів будинку впливають на комфорт проживан-
ня і через це — на вимогу й ціну квартири, як об'єкту
покупки. Але за ідеологію застосування, крім спожив-
чих, необхідно відзначати й іншу групу ознак — експ-
луатаційні.

 На відміну від споживчої, попит на класифікацію
житлових будинків за експлуатаційними ознаками в
суспільстві — низький. Експлуатаційні якості бу-
динків цікавлять власників та потенційних власників
житлових і нежитлових приміщень в останню чергу.
У більшості з нас поки що відсутнє розуміння того,
що кожен власник квартири є співвласником будинку
і не тільки як майнового комплексу, а й як складної
системи конструктивних елементів та інженерного
обладнання. Цьому сприяє умовна приналежність
більшої частини житлового фонду в Україні до кому-
нальної власності місцевих Рад. Умовна тому, що
квартири і нежитлові приміщення в комунальних бу-
динках майже стовідсотково приватизовані і держа-
ва разом з місцевими Радами фінансувати ремонт
житлових будинків неповинні в принципі. Ограни
місцевого самоврядування із задоволенням виключи-
ли б зі своїх бюджетів тягар витрат на капітальний
ремонт житлового фонду, проте постійна соціально-
політична напруга в країні та вимоги застарілої нор-
мативної бази не дозволяють владі остаточно розме-
жувати відповідальність за стан житла. Окремий ви-
падок — це громади мешканців житлових будинків,
що самоорганізувалися в юридичні особи (ОСББ та
ЖБК). Мешканці таких будинків вже зараз відчува-
ють специфіку експлуатаційних ознак будинків та по-
в'язаних з ними витрат. Більша частина необхідних
для будинку робіт виконується власниками квартир
спільно, наприклад, шляхом утворення спеціальних
ремонтних фондів.

 Крім того, практичне застосування класифіка-
тора багатоквартирних будинків за експлуатаційни-
ми ознаками (далі — експлуатаційний класифікатор)
може мати місце в процесах тарифоутворення. На-
ведений вітчизняний класифікатор (табл. 2), на
відміну від російського, враховує економічну скла-
дову утримання будинку — вартість обслуговуван-
ня. Проте зазначені показники вартості обслугову-
вання є умовними. Встановити інтервал вартості ут-
римання певних класів будинків сьогодні не дозво-
ляє діючий в Україні єдиний підхід до формування
тарифів на житлово-комунальні послуги [10], що
передбачає розрахунок та затвердження тарифу на
утримання для кожного будинку окремо. Даний
підхід на практиці виявився недосконалим і за чоти-
ри роки застосування фактично себе не виправдав.
Тому, на думку багатьох експертів, актуальною є
зміна в підході до тарифоутворення на послугу з ут-
римання будинків, споруд та прибудинкових тери-
торій, а саме: визначення вартості обслуговування
певних класів (груп) будинків згрупованих за техні-
чними та експлуатаційними ознаками. Така концеп-
ція обумовлює необхідність експлуатаційного кла-
сифікатору та зводить його у ранг нормативного до-
кументу, що затверджується на державному рівні.

Створення експлуатаційного класифікатору
можливе і в діючому законодавчому полі. Основним
документом, який регламентує проведення єдиної
технічної політики в житловій сфері та забезпечує
виконання вимог чинних нормативів з утримання, по-
точного і капітального ремонту та реконструкції
жилих будинків та прибудинкових територій в Ук-

раїні є Правила утримання жилих будинків та при-
будинкових територій [9]. Аналізуючи його, можна
виділити основні експлуатаційні характеристики як
для нових, так і для житлових будинків, що вже екс-
плуатуються:

— конструкція і стан фундаментів, стін і пере-
криттів;

— конструкція і стан дахів, фасадів;
— теплотехнічні характеристики огороджуючих

конструкцій;
— оснащеність, конструкція і стан інженерного об-

ладнання (водопровід і каналізація, центральне опален-
ня і гаряче водопостачання, вентиляція);

— наявність та модель ліфтів;
— розмір прибудинкової території, кількість та види

зелених насаджень;
— наявність систем пожежної безпеки;
— наявність системи обліку енергоресурсів;
— наявність спеціального сервісного обладнання

(відеонагляд, охоронні системи, тощо).
Для кожного конструктивного елементу бу-

динку або частини інженерного обладнання нор-
мативно визначений термін ефективної експлуа-
тації. Більшість експлуатаційних характеристик
відображені в технічному паспорті будинку, який
зберігається в житлово-експлуатаційній органі-
зації.

 Специфіка вітчизняного житлового фонду,
сприяла появі загальноприйнятої ознаки будинку —
тип забудови. Тип забудови характеризує будинки
за сукупністю показників, таких як: час забудови,
технологія будівництва ( панельні, блокові, цег-
ляні), архітектурні особливості, частка таких бу-
динків в житловому фонді і поєднує в собі як спо-
живчі, так і експлуатаційні властивості житлових
будинків. Тип забудови характеризує найбільші
фракції будинків в сучасному житловому фонді ве-
ликих міст, а саме:

— Будинки дореволюційної забудови — 2—4-х по-
верхові будинки, розташовані, як правило, в історично-
му центрі міста. Життєвий цикл конструктивних еле-
ментів яких завершився в середині ХХ-го сторіччя. Такі
будинки в більшості були реконструйовані. Решта пе-
ребуває в аварійному або в близькому до аварійного
стані;

— "Сталінки" — будувались з 1948-го по 1956 рік.
Будинки цього типу забудови стали передвісниками
масового будівництва на основі індустріальних блоків.
Їх фасади було виконано з силікатної цегли зі стандар-
тним ліпним декором. Не зважаючи на солідний вік, бу-
динки перебувають в задовільному технічному стані за
виключенням таких вразливих місць, як покрівля і бал-
кони;

— "Хрущівки" — будинки першого етапу індуст-
ріальної забудови. З початку 1960-х рр. житлове будів-
ництво в СРСР було засновано на промисловому домо-
будівництві — спорудженні мікрорайонів з 5 — і 9 —
поверхових серійних панельних будинків. Це знижува-
ло собівартість будівництва і дозволяло збільшити вве-
дення житла в експлуатацію. З точки зору утримання,
панельні будинки характерні низькими теплозахисни-
ми якостями. У критичному стані знаходяться внутріш-
ньобудинкові інженерні мережі й покрівлі (метал, аз-
бестоцементні листи);

— Будинки типових серій — у 1970-му році було
прийнято "Єдиний каталог будівельних деталей",
на основі якого, в подальшому, розроблялись ти-
пові проекти. Будинки 9-ти,16-ти поверхові серій
I-515/9м, I-515/9ш, 1605/9, II-18/9, II-29, II-32, II-
49, 504 було оснащено ліфтами, сміттєпроводами
та системами протипожежної автоматики і димо-
видалення;

— Сучасні будинки — будинки, які будувались
починаючи з 1990-го року і по цей час. У процесі їх
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будівництва використовуються сучасні технології
— зведення монолітного бетонного каркасу із за-
повненням цегляними стінами, пальові фундаменти,
використання ефективного утеплення стін, засто-
сування складного теплотехнічного обладнання, ос-
нащення квартир обліком споживання енергоре-
сурсів та ін.

Тип забудови поєднує споживчі і експлуатаційні вла-
стивості житлових будинків (таблиця 3).

ВИСНОВКИ
Отже, класифікація житлових будинків за спожив-

чими та експлуатаційними ознаками є вимогою сього-
дення і має стати першим кроком на шляху до створен-
ня системи управління життєвим циклом будинків, а
також бути визначальною в процесах тарифоутворен-
ня.

Класифікатор багатоквартирних будинків має бути
розроблений і затверджений центральними органами
виконавчої влади України (Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України) і застосовуватись для структуризації
нового (існуючого) житлового фонду, планування за-
ходів по ремонту конструктивних елементів житлових
будинків та формування господарського ставлення до
житлових будинків, які перебувають у спільній сумісній
власності власників квартир та вбудованих нежитлових
приміщень.
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Таблиця 3. Споживчі та експлуатаційні характеристики

Тип забудови Експлуатаційні характеристики Споживчі характеристики 

Будинки 
дореволюційної 
забудови 

стан перекриттів – 
незадовільний  

розташовані переважно в 
центральній частині міста 

«Сталінки» стан фасадів – необхідний 
ремонт ліпнини та заміна 
балконів 

значна висота стель (3,2–4 м) 

«Хрущівки» інженерне обладнання 
(трубопроводи та запірна 
арматура систем 
водопостачання, опалення) – 
зношене і потребує заміни 

площа кухонь і кімнат 
невелика, об’ємно-
планувальні рішення не 
відповідають сучасним 
вимогам 

Будинки типових 
серій 

потребують заміни або 
модернізації ліфти  

огороджуючі конструкції 
мають низькі 
теплоізоляційні параметри  

Сучасні будинки оснащеність сучасними 
інженерними системами вимагає 

додаткових витрат на 

утримання та ремонт 

оснащеність сучасними 
інженерними системами 
створює комфортні умови 

проживання 
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динкових територій". Наказ Державного комітету Ук-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання в Україні по-

при низку економічних проблем гостро постали й пи-
тання соціального захисту населення, зокрема у сфері
настання різного роду нещасних випадків. Розвиток
ринкових відносин свідчить, що обов'язковою складо-
вою при вирішенні питання забезпечення економічно-
го розвитку України є усунення впливу чинників руй-
нування трудового потенціалу та попередження соц-
іальних ризиків.

У процесі виробничої діяльності на працівників
впливає багато шкідливих (небезпечних) виробни-
чих факторів: фізичних, хімічних, біологічних та
психофізіологічних, які можуть безпосередньо
вплинути і на стан їх здоров'я. Тому існує необхід-
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THE ESSENCE OF SOCIAL RISKS AND THEIR MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INSURANCE
AGAINST ACCIDENTS AT WORK

У статті визначено сутність соціальних ризиків, причини їх виникнення та необхідність захисту від
них. Досліджено роль і місце ризиків настання нещасних випадків на виробництві у системі соціального
захисту громадян. Визначено необхідність у засобах профілактики настання нещасних випадків на ви-
робництві, пов'язаних з виникненням нових видів ризиків у процесі соціально-трудових відносин. Про-
аналізовано ключові напрями та способи соціального захисту працівників, серед яких виділено соціаль-
не партнерство, соціальну політику та корпоративну відповідальність бізнесу. Визначено, що додатко-
вим елементом захисту від наслідків настання нещасних випадків як для працівників, так і для підприємців
є розвиток корпоративного страхування, яке не лише доповнює гарантії, надані в рамках соціального
забезпечення і соціального страхування, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів, а й
підвищує рівень довіри та імідж підприємств.

In this article defines the essence of social risks, their causes and the need to protect from them. Investigated
role and place of the risk of accidents at work in the social protection system of citizens. Detected need for a
preventive means of the occurrence accidents at work associated with the emergence of new types of risks in the
process of social and labor relations. Analyzed the key trends and methods social protection of workers, including
the allocated social partnership, social policy and corporate responsibility business. It was determined that an
additional element of protection from the consequences of the against accident for both workers and entrepreneurs
is to develop a corporate insurance that not only complements the safeguards provided under the social security
and social insurance, to the highest possible standards in modern terms, but also increases trust and company
image.
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ність у дослідженні спрямованості дій суб'єктів соц-
іально-трудових відносин на досягнення зменшен-
ня соціальних ризиків. При формуванні таких за-
ходів усе більшої актуальності набуває не тільки
оцінка ризику виникнення тих чи інших соціальних
небезпек, а й розробка заходів реалізації їх попе-
редження та ефективності функціонування систе-
ми соціального захисту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значимий внесок у формування національної кон-
цепції соціального захисту зробили, зокрема, В.Д. Ба-
зилевич, К.С. Базилевич, Н.М. Внукова, О.О. Гаманко-
ва, Ю.П. Гришан, О.М. Залєтов, С.С. Осадець, Р.В. Пікус,
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Я.М. Шумелда, С.І. Юрій та інші вітчизняні учені. Про-
блематику ключових аспектів соціального страхуваня
досліджували також іноземні автори: А.Н. Аверін,
B.C. Балабанов, H.A. Волгін, М.Л. Захаров, Р.Т. Юлда-
шев та ін. Проте проблема розуміння соціального ризи-
ку та його влив на соціально-трудові відносини зали-
шається недостатньо розробленою і потребує подаль-
шого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності, місця і ролі со-

ціальних ризиків настання нещасних випадків в системі
соціального захисту населення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку та формування рин-

кових відносин, одним з найголовніших напрямів
діяльності нашої держави є вирішення питань соц-
іального забезпечення належних умов для життя,
вільного розвитку особистості, гідних умов органі-
зації праці та ін. Тому соціальний захист відіграє
значну роль у житті громадян України, а насампе-
ред тих, хто через будь-які незалежні від них ризи-
кові обставини втратили можливість самостійно за-
безпечувати себе.

Становлення ринкових відносин повело за со-
бою нестабільність і нестійкість в соціально-еконо-
мічному становищі працівників. Трансформація
трудових відносин зумовила зростання соціальних
ризиків, актуалізувала потребу в соціальному за-
хисті найманих працівників і визначила необхідність
нових концептуальних підходів до вивчення цієї
системи.

Завдання більшості систем соціального захисту
полягає в підтримці стабільності доходів громадян,
наданні необхідних соціальних послуг. Під поняттям
соціального захисту можна розуміти правила пере-
розподілу суспільного багатства на користь людей,
які тимчасово або постійно потребують особливої
підтримки з боку суспільства. Як предмет соціаль-
ного захисту необхідно розглядати соціальні ризи-
ки [1].

Об'єктивне існування ризику зумовлено ймовір-
ністю багатьох соціальних, політичних, природних,
виробничих процесів, участь у яких приймають суб-
'єкти соціального життя. У зв'язку із цим та через
наявність певних непередбачуваних, випадкових,
суб'єктивних обставин можуть відбуватися різного
роду відхилення від очікуваного результату. Це
свідчить про неоднозначність та ризиковість суспіль-
ного життя.

Оскільки в науковій літературі поняття ризи-
ку, зокрема соціального, не має однорідного виз-
начення, необхідно розглянути підходи до його
змісту.

Р.В. Пікус визначає ризик як ймовірність настан-
ня певної події, результатом якої можуть бути втра-
ти очікуваної економічної (фінансової) користі або
прямі збитки [2]. Такий підхід до визначення ризику
розділяє й В.Д. Базилевич, конкретизуючи та струк-
турно описуючи його за допомогою таких характе-
ристик, як небезпека, підпадання під ризик, чут-
ливість до ризику, ступінь взаємодії ризиків. А також,
зазначає, що відповідь на питання про причину (при-
роду) збитку, заподіяного об'єкту, визначає характер
та механізм виникнення відповідного збитку, що до-
сить важливо для аналізу будь-якого ризику. Саме за
цим критерієм він виділяє соціальний ризик та визна-
чає його як ризик виникнення таких негативних со-
ціальних явищ, як злочинність, порушення безпеки
об'єктів, несприятливі соціальні зовнішні об'єкти та
ін. [3].

В.Д. Роїк під соціальними ризиками розуміє чинни-
ки порушення нормального соціального положення

людей при ушкодженні здоров'я, втраті працездатності
або за браком попиту на працю (безробіття), що супро-
воджуються настанням для зайнятого населення мате-
ріальної незабезпеченості через втрату заробітку, до-
даткових витрат, пов'язаних з лікуванням, а для сімей
— втратою джерела доходу у випадку втрати годуваль-
ника [4].

Під поняттям соціальних ризиків О.М. Залєтов ро-
зуміє імовірність настання випадкових, незалежних
від волі людини подій, що загрожують її нормально-
му відтворенню фізіологічної і соціально-економіч-
ної життєдіяльності. Зокрема процес відтворення
людини розглядає в широкому змісті цього слова.
Перш за все, на рівні родини (домашнього господар-
ства) відбувається народження, виховання і забезпе-
чення первинних умов життєдіяльності людини як
суб'єкта суспільних відносин. По-друге, багато еле-
ментів відтворення людини включені в економіку
суб'єктів, що господарюють, де здійснюються визна-
чені функції відтворення трудових ресурсів. А також
на рівні макроекономіки, де відновлення людини з'яв-
ляється як процес збереження і регулювання наро-
донаселення. Даний підхід дозволяє врахувати як соц-
іальні ризики всі події, що об'єктивно перешкоджа-
ють чи порушують виконання людиною соціально-
економічних функцій у процесі суспільного відтво-
рення, а соціальний захист розглядає у контексті дії
соціальних ризиків у суспільстві [5].

Узагальненням підходів до розуміння змісту со-
ціального ризику може бути визначення Міжнародної
Організації Праці, де зазначається, що соціальний ри-
зик — це втрата доходу, що спричиняє необхідність ма-
теріальної підтримки громадян для задоволення
мінімальних потреб незалежно від їх індивідуальних
можливостей [6].

У своєму підході до поняття "соціального ризику"
ми визначаємо його з позиції чинника, ключовим в ро-
зумінні якого є трактування поняття "соціальний". З
цієї позиції соціальний ризик розглядається як соц-
іальне явище, що веде до виникнення загрози життю
та здоров'ю соціальних суб'єктів в будь-якій сфері жит-
тєдіяльності — економічній, політичній, трудовій, соц-
іальній. Отже, соціальними слід визнавати ризики, що
виникають з причин суспільного характеру й захисти-
тися від яких індивідуально в переважній більшості
випадків неможливо. Через те, що вони зумовлені
складним комплексом об'єктивних соціально-економ-
ічних умов і практично не залежать від волі окремої
людини.

Особливої уваги вимагають соціальні ризики найма-
них працівників. Причинами їх появи може бути невиз-
нання або нерозуміння сутності прав найманого праці-
вника на його робочу силу з боку як роботодавця, так і
держави, відсутність соціальної відповідальності ос-
танніх перед працюючим. Такі ситуації породжують
низку небезпек, що містять потенційні збитки або зав-
дають шкоди для працівників. Небезпека, що веде за
собою шкоду або непередбачені збитки в свою чергу
перетворюється на сукупність небажаних подій, що і є
показником появи ризику. Варто зауважити, що при
вжитті запобіжних заходів рівень ризику значно змен-
шується.

Останнім часом, під впливом внутрішніх і зов-
нішніх факторів робочі місця піддавалися технологі-
чному удосконаленню. У деяких випадках ступінь не-
безпеки і ризику вдалося знизити або повністю
ліквідувати, наприклад, шляхом автоматизації вироб-
ництва. Разом з тим нові технології породжують і нові
ризики.

Нові соціальні ризики та ті, що формуються мо-
жуть бути викликані також організаційними змінами,
зумовленими впровадженням нових виробничих про-
цесів, новими умовами праці, зростанням обсягів ро-
боти, підвищенням інтенсивності праці у зв'язку із ско-
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роченням штату, трудовою міграцією, самозайнятістю,
тимчасовими контрактами, ненадійністю чи підвище-
ним рівнем стресу. У той же час, на робочих місцях збе-
рігаються традиційні ризики, а число нещасних ви-
падків і професійних захворювань все ще неприйнят-
но високе.

Виникненню нових ризиків для працівників сприя-
ли також значні зміни форм зайнятості, реорганізація
робочих місць, зменшення розмірів підприємств. Ці фак-
тори не могли не вплинути на умови праці. Значно роз-
ширилася неформальна сфера зайнятості, багато прац-
івників не зареєстровані, їх статус не врегульовано і вони
не захищені трудовим законодавством. Тому і виникає
необхідність в управлінні соціальними ризиками, роз-
робці соціальних механізмів їх превенції або зниження
ступеня їх впливу.

Захист від конкретних видів соціального ризику
найефективніше може бути організовано в рамках
окремих напрямів соціального страхування — пенс-
ійного, медичного, від нещасних випадків на вироб-
ництві, у зв'язку з безробіттям та ін. Досвід страху-
вання від нещасних випадків свідчить, що цей вид
особистого страхування може здійснюватися у
різних формах, але при цьому зберігається єдиний
соціально-економічний зміст: управління соціальни-
ми ризиками.

Виникненню ризиків у сфері праці сприяє ряд
факторів. Зокрема, нестабільна соціально-економі-
чна ситуація в Україні і на конкретних підприєм-
ствах, що призводить до зниження рівня заробітної
плати, відсутність зацікавленості бізнесу покращу-
вати умови праці робітникам та попереджувати на-
стання нещасних випадків, зростання незадоволе-
ності працею. Наслідками таких процесів для праці-
вників є нещасні випадки на виробництві, професійні
захворювання, втрата роботи, тимчасова втрата пра-
цездатності, інвалідність. Усі ці соціальні ризики ви-
никають у процесі трудових відносин і потребують
державного регулювання.

 За допомогою комплексу заходів, які є складо-
вими системи соціального захисту, держава управляє
соціальними ризиками з метою компенсації шкоди по-
страждалим, сприяє зниженню або попередженню
процесів їх настання та впливу на населення. Разом з
тим, в умовах сучасного, динамічного розвитку
суспільства, коли держава самостійно невзмозі забез-
печити гідний рівень соціального захисту, існує об'єк-
тивна необхідність у пошуку додаткових ефективних
шляхів та механізмів удосконалення організації сис-
теми соціального захисту громадян. Адже основним
її завданням є надання необхідних соціальних послуг
та підтримка стабільності доходів населення.

Підгрунтям для ефективної діяльності системи
соціального захисту мають бути принципи взаємо-

вигідного соціального партнерства і солідарної
відповідальності між органами влади, об'єктами і
суб'єктами соціального захисту. Така співпраця ре-
алізується, з урахуванням видів соціальних ризиків,
через обов'язкове державне, обов'язкове і добро-
вільне страхування. Комплексне поєднання даних
форм страхування сприяє підвищенню впевненості в
організації ефективної системи соціального захис-
ту.

Найефективнішим методом співпраці завжди висту-
пає партнерство. За допомогою соціального партнер-
ства відбувається узгодження інтересів соціальних
інститутів, відповідальних за соціальний захист, тобто
реалізація соціально-економічних інтересів, створення
гарантій трудових прав.

Підприємства реалізують соціальний захист праці-
вників через свою соціальну політику, що пов'язана з
державною соціальною політикою, яку самостійно оби-
рає держава та від якої залежить співвідношення відпо-
відальності сторін. Україні притаманна соціально-де-
мократична та неоконсервативна моделі. За ними
підприємства несуть майже рівну відповідальність із
державою за соціальний захист.

Важливим напрямом соціального захисту праців-
ників є соціальна відповідальність бізнесу. Цей термін
має європейське походження і частіше звучить як "кор-
поративна соціальна відповідальність", яка поєднанні із
напрямами реалізації соціальних заходів сприяє підви-
щенню рівня захищеності суб'єктів соціальних відносин
[7]. Взаємозв'язок основних напрямків соціального за-
хисту працівників та способи їх реалізації зображено
на рисунку 1.

Тобто механізм захисту від об'єктивно існуючих
соціальних ризиків повинен бути надійним, а значить
страхування має бути обов'язковим для охоплення всіх
працюючих. При цьому частки фінансової участі со-
ціальних партнерів можуть бути різними, але кожна краї-
на прагне знайти оптимальні для неї пропорції фінан-
сової відповідальності. Разом з тим, тягар фінансового
навантаження, з урахуванням конкретних сучасних еко-
номічних і соціальних умов, повинні солідарно нести ос-
новні соціальні суб'єкти — роботодавці й працівники,
тому виникає необхідність у додаткових видах страху-
вання.

Ми вважаємо, що діяльність по управлінню соціаль-
ними ризиками має бути системною та пов'язаною із ре-
зультатами діяльності підприємства, його репутацією,
має викликати довіру до нього різних груп впливу.
Враховуючи незадовільні наслідки існуючої компенса-
ційної політики захисту працюючих, необхідно спря-
мувати економічні ресурси підприємств саме на недо-
пущення випадків ризику, прозорість організації умов
праці, виробничих небезпек, соціальну захищенiсть пра-
цівників.
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Рис. 1. Напрями та способи реалізації соціального захисту працівників
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Кожен роботодавець повинен розуміти, що робочий
персонал — найголовніший капітал будь-якої компанії.
А страхування від нещасного випадку дозволяє підви-
щити соціальну захищеність співробітників і є одним з
найбільш доступних способів підвищення соціального
захисту.

Одним із важливим елементів управління соц-
іальними ризиками в соціально-трудових відноси-
нах є колективне страхування від нещасних випадків
на виробництві. Зацікавленими в ньому є обидві сто-
рони — працівники, адже вони можуть відчувати
себе впевненіше і роботодавці, які таким чином, за-
безпечують страхування своєї відповідальності за
персонал підприємства. Додаткове корпоративне
страхування працівників від нещасних випадків доз-
воляє захистити майнові інтереси працівників, по-
в'язані з постійним або тимчасовим зниженням
рівня доходу в результаті нещасного випадку або
хвороби.

Високим проявом турботи керівництва про праці-
вників організації має бути турбота про життя і здо-
ров'я людей, трудящих на благо спільної справи. Адже
чим би не займалася та чи інша організація, її керів-
ництво завжди зацікавлене в залученні до роботи
цінних кваліфікованих кадрів, тому що від професіо-
налізму співробітників підприємства безпосередньо
залежить успішний розвиток бізнесу. Природно, що
втрата цінних кадрів не кращим чином позначається
на благополуччі та іміджі підприємства. Тому вони
змагаються один з одним за цінних кваліфікованих
співробітників, створюючи зручні графіки роботи,
призначаючи більш високу заробітну плату і т. п. Ра-
зом з тим висока заробітна плата не завжди може ут-
римати або залучити затребуваного працівника, адже
якість соціального пакету, що пропонується підприє-
мством, також має велике значення. Саме тому кор-
поративне страхування не лише служить додатковим
захистом, але і виступає стимулом роботи в конк-
ретній фірмі. Таким чином, здійснюючи корпоратив-
не страхування від нещасних випадків на виробництві,
підприємства забезпечують своїм співробітникам
упевненість у тому, що якщо з кимось із них трапить-
ся щось непередбачуване, матеріальна допомога їм
гарантована.

Виходячи з цього, ефективна діяльність перспектив-
ного підприємства, що розвивається повинна грунтува-
тися на принципах корпоративної соціальної відпові-
дальності до яких, зокрема, належать:

— робота над створенням максимально безпечних
робочих місць;

— додаткове використання програм oбов'язкового
і додаткового соціального страхування;

— розвиток людських ресурсів.
Такі завдання корпоративного управління цілком

відповідають принципам сталого розвитку компаній. У
довгостроковій перспективі їх ефект виявляється не
лише у зростанні соціальних показників, але й у еконо-
мічних вигодах.

ВИСНОВКИ
Продумане та зважене управління ризиками змен-

шує величину можливих втрат. Багатогранність ри-
зиків, що існують у сфері праці, потребують більш
удосконаленого механізму організації соціального
захисту як для працівників так і для роботодавців.
Враховуючи аспекти існуючої компенсаційної політи-
ки захисту працюючих, необхідно спрямувати еко-
номічні ресурси підприємств саме на недопущення ви-
падків ризику, прозорість організації щодо умов
праці, виробничих небезпек, соціальної захищеності
працівників.

Особливої уваги вимагають ризики у сфері соці-
ально-трудових відносин. Серед способів соціально-
го захисту працівників виділяємо соціальне партнер-

ство, соціальну політику та корпоративну відпові-
дальність підприємств. Взаємозв'язок даних способів
у поєднання із напрямами соціального захисту
сприяє зниженню, попередженню та убезпеченню
працівників від наслідків нещасних випадків. Тому,
враховуючи аспекти існуючої компенсаційної пол-
ітики захисту працюючих, необхідно спрямувати
економічні ресурси підприємств саме на недопущен-
ня випадків ризику, прозорість організації щодо
умов праці, виробничих небезпек, соціальної захи-
щеності працівників. Ми вважаємо, що діяльність по
управлінню професійними ризиками має бути сис-
темною, безпосередньо пов'язаною із результатами
діяльності підприємства, його репутацією, довірою
до нього різних груп впливу.

Отже, система соціального захисту полягає в під-
тримці стабільності доходів громадян і наданні їм не-
обхідних соціальних послуг. У той же час існуючий
соціальний ризик веде за собою втрату доходу та
спричиняє необхідність матеріальної підтримки для
задоволення мінімальних потреб громадян. Тому ви-
никає необхідність в управлінні соціальними ризи-
ками з метою компенсації шкоди постраждалим, зни-
ження та попередження їх настання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Об'єктивні закономірності й тенденції розвитку по-

стіндустріального суспільства фокусуються в парадигмі
гуманізації економіки, яка поступово витісняє тради-
ційну для індустріалізму філософію "корпоративного
егоїзму". Як багатокомпонентний процес, спрямований
в першу чергу на створення умов для самореалізації,
гармонійного професійного, творчого, загальнокуль-
турного розвитку особистості, економічна гуманізація
позначається передусім на соціально-трудових відноси-
нах і проявляється в гуманізації праці.

Гуманізація праці являє собою одну з найактуаль-
ніших проблем сучасності, пов'язаних з вирішенням та-
ких завдань, як усунення тяжких, беззмістовних, рутин-
них трудових операцій, інтелектуалізацію праці та зро-
стання її творчого характеру (технологічне вивільнен-
ня); підвищення об'єктивації (справедливості і мораль-
ності) трудових відносин; розширення економічної й
інтелектуальної свободи; скасування пригнічення лю-
дини (соціальне вивільнення); покращення естетичних
характеристик змісту трудового процесу та результатів
(продукту), обмеження екологічної шкідливості вироб-
ництва [1].

Подібна трансформація праці й соціально-трудових
відносин обумовлена необхідністю формування якісно
нового типу людського й соціального капіталу, здатно-
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Здійснено комплексну оцінку сучасного стану ринку праці в Україні. Виявлено основні відмінності
його функціонування у порівнянні зі світовими тенденціями. Охарактеризовано ключові проблеми фор-
мування інноваційного типу зайнятості на найближчу перспективу. Визначено інституційні передумови
якісної трансфомації вітчизняного ринку праці на інноваційній основі.

Comprehensive assessment of the current state of the labor market in Ukraine is implemented. The main
inconsistencies of its functioning compared with international trends are identified. The key issues of the formation
of innovative type of employment in the near future are characterized. The institutional preconditions of
qualitative transformation of the domestic labor market on the basis of innovation are defined.

го підтримувати безперервність інноваційного процесу.
В постіндустріальній економіці технологічні, продук-
тові, організаційні інновації виступають похідними від
когнітивних інновацій, пов'язаних із розширеним відтво-
ренням новітніх знань та позиціонуванням інтелектуаль-
ного капіталу як критичного фактора сучасного вироб-
ництва. В свою чергу, ефективне використання людсь-
кого чинника в умовах інноваційної трансформації гос-
подарської системи потребує постійного моніторингу
ринку праці з метою забезпечення раціонального вико-
ристання людського потенціалу та виявлення відповід-
ності поточного стану соціально-трудових відносин ви-
могам постіндустріального суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико-методологічні дискусії, аналітичні до-

слідження й прикладні рекомендації, пов'язані з вивчен-
ням особливостей формування та функціонування рин-
ку праці на засадах стратегії інноваційного розвитку є
предметом наукового інтересу широкого кола вітчиз-
няних та зарубіжних науковців і фахівців, які дослід-
жують проблеми економіки праці, соціальної політики
і людського розвитку: Е.М. Лібанової, А.М. Колота,
О.А. Грішнової, О.О. Герасименко , В.Л. Міненка, В.В. Оні-
кієнка, Л.М. Ємельяненко, Л.Г. Ткаченка, І.Л. Петрової,
В.В. Близнюк, Г.Т. Кулікова, Ю.Б. Чернявської, А. Бас-
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саніні, Е. Ернста, Д. Ейсмоглу , Дж. Мінцера та ін. Окрім
того, переваги використання технологічного прогресу
та інновацій для врегулювання проблемних питань зай-
нятості активно обговорюються на наднаціональному
рівні країн Європейського Союзу [5, с. 78—83; 6].

На сьогоднішній день перед кожною державою по-
стає актуальне питання про співвідношення законо-
мірностей формування соціально-економічних структур
в рамках її національної економіки з глобальними про-
цесами світової економіки. В іншому випадку країна
ризикує опинитися на периферії єдиного світового гос-
подарства з регресивними процесами в соціально-еко-
номічному житті суспільства. Тому дослідження особ-
ливостей розвитку національного ринку праці в кон-
тексті загальносвітових тенденцій набуває важливого
значення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є виявлення потенцій-

них можливостей якісної трансформації ринку праці в
Україні в руслі глобальних тенденцій постіндустріаль-
ного суспільства.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити на-
ступні завдання:

— провести комплексну оцінку сучасного стану рин-
ку праці в Україні на предмет відповідності тенденцій
його розвитку світовим трендам;

— охарактеризувати ключові проблеми формуван-
ня інноваційного типу зайнятості на найближчу перс-
пективу;

— визначити інституційні передумови якісної транс-
формації вітчизняного ринку праці на інноваційній ос-
нові.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Межа ХХ—ХХІ століть ознаменувалась для світо-
вої цивілізації доволі складними процесами, виклика-
ними принциповими змінами в соціальному, економіч-
ному, політичному середовищі країн світу в напрямку
побудови в них економіки знань. Одним із проявів та-
ких трансформацій стала зміна соціального базису про-
відних економічних систем на користь нової еліти, чия
кваліфікація заснована на освіті та творчій активності,
а не на володінні власністю, отриманою у спадок або за
рахунок підприємницьких здібностей.

Постійне нарощування темпів надскладних науко-
во-технічних новацій потребує посилення інтелектуаль-
ного, професійного й організаційного потенціалу краї-

ни та його ефективної капіталізації
шляхом удосконалення якісних ха-
рактеристик ринку праці.

До загальновизнаних мегат-
рендів, що впливають на розвиток
ринку праці та зайнятості, в пост-
індустріальній економіці відносять:

1) зростання сектора послуг
відносно інших секторів економіки;

2) зміна характеру виробничої
діяльності на користь наукоємних
технологій, котрі витісняють тру-
доємні та капіталоємні способи ви-
робництва;

3) посилення ролі знань як фак-
тора виробництва.

За останні десятиліття сфера
послуг завойовує все більш ста-
більні позиції в світовій економіці,
що супроводжується відповідним
зростанням частки зайнятих у сер-
вісному секторі порівняно з про-
мисловим виробництвом. У країнах
ОЕСР цей показник становить нині
в середньому 72,8 %, в країнах G7

— 76,7 %, його щорічний приріст дорівнює близько 1 %.
Серед країн-лідерів можна назвати Нідерланди (86,6 %
зайнятих), Ізраїль (81,7 % зайнятих), США (81,2 %), Ве-
ликобританію (79,7 %), країни Скандинавії (рис. 1).

Подібна активізація зайнятості в сфері послуг роз-
винених країн почалась ще у 70—80-х роках ХХ ст. під
дією цілого ряду чинників, серед яких можна виділити:
політику держави; тенденції підприємницької діяль-
ності; розвиток інформаційних технологій; соціальні
зміни; інтернаціоналізацію сфери послуг.

Політика держави мала позитивний вплив на роз-
виток сервісного сектору в частині лібералізації держав-
ного регулювання, приватизації сервісних організацій
(транспортних, телекомунікаційних, страхових), зни-
ження обмежень у внутрішній та зовнішній торгівлі по-
слугами, посилення вимог законодавства щодо захисту
споживачів та працівників, охорони оточуючого сере-
довища.

 До тенденцій підприємницької діяльності, значущих
для зростання зайнятості в сфері послуг, відносяться:
розширення сервісної діяльності промисловими
підприємствами, розповсюдження франчайзингу, оріє-
нтація організацій на підвищення якості послуг, фоку-
сування уваги на запитах споживачів, посилення вимог
при найманні персоналу.

Розвиток інформаційних технологій проявився в
інтеграції комп'ютерних і телекомунікаційних техно-
логій, інтенсифікації використання комп'ютерної тех-
ніки й Інтернету, виникненні нових й удосконаленні тра-
диційних видів послуг.

Соціальні зміни, що сприяли нарощуванню сервіс-
ної зайнятості, полягали у зростанні доходів населен-
ня, трансформації стилю життя, підвищенні культурно-
освітнього рівня та супроводжувались абсолютним і
відносним збільшенням споживчих витрат на послуги.

Інтернаціоналізація сфери послуг знайшла відобра-
ження в активізації процесів злиття й поглинання на
міжнародному рівні, виході організацій сфери послуг на
нові ринки, виникненні значного числа інноваційних
альянсів, розширенні діяльності транснаціональних сер-
вісних компаній, збільшення числа зарубіжних поїздок
споживачів послуг і т.п. [3, с. 59].

В Україні показник зайнятості в сфері послуг три-
валий час помітно відставав від рівня аналогічного по-
казника більшості країн Західної Європи й США. Якщо
протягом 1991—2000 рр. питома вага зайнятого в
сервісній сфері населення становила в розвинених краї-
нах понад 60 %, то у вітчизняній економіці даний показ-
ник коливався близько 14 %.
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Рис. 1.  Показник частки зайнятого населення в секторі послуг в 2012 р.

Побудовано на основі [7; 8].
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Починаючи з 2001 р. відбулось суттєве зростання
пропозиції послуг, диференціація їх видів, удосконален-
ня якості та, як наслідок, стрімке зростання частки зай-
нятого в цій сфері населення. В результаті, на кінець
2012 р. частка занятого населення України в сфері по-
слуг становила 62,1 %, що перевищує показники Польщі
(57 %), Словенії (60,8 %), Чехії (58,7 %), однак нижче
середнього рівня країн ОЕСР (72,8 %).

Подібна активізація ролі сервісного сектора в ук-
раїнській економіці стала можливою завдяки впливу
ряду чинників: приватизації, скасування монополії дер-
жави на певні види послуг, створення нормативно-пра-
вової бази підприємницької діяльності, лібералізації
ціноутворення й зовнішньоекономічної діяльності, фор-
мування конкурентного середовища.

Хоча за абсолютними показниками частки працю-
ючих в сфері послуг Україна поступово долає розрив з
країнами-лідерами, внутрішньогалузева структура зай-
нятості суб'єктів господарювання, які працюють у сфері
послуг, у вітчизняній економіці помітно відрізняється
від США та країн Європи. Зокрема, в нашій державі най-
більша кількість працівників зайнята на підприємствах
торгівлі (44 %), що більш, ніж удвічі перевищує середній
показник розвинених держав.

Помітно вищою, ніж у порівнюваних країнах, є в
Україні частка зайнятих працівників у сфері транспор-
ту, складського господарства, поштової та кур'єрської
діяльності (18,8 %). Натомість значно нижча частка пра-
цівників зайнята в Україні на підприємствах освіти (0,6
% проти 10,6 % в порівнюваних країнах), охорони здо-
ров'я та надання соціальної допомоги (2,2 % проти 16,2
%), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (0,9 % про-
ти 6,6 %), тобто в сферах, які мають визначальний вплив
на розвиток та капіталізацію людського потенціалу
країни.

Ситуацію ускладнює той факт, що перерозподіл
певної частини кваліфікованої робочої сили, що відбув-
ся в останні роки, був орієнтований на ті сфери та види
економічної діяльності, де переважає попит на малоква-
ліфіковану працю. Відтік спеціалістів, інженерів, квалі-
фікованих робітників із промислових підприємств (у
зв'язку з неповною зайнятістю, практикою відпусток за
свій рахунок, затримкою або невиплатою заробітної
плати) у сферу торгівлі, низькотехнологічних послуг,
тіньової занятості послужив причиною значної втрати
професійно-кваліфікаційного рівня трудового потен-
ціалу [4, с. 148—149].

Структура зайнятості в країнах Європи та США є
яскравим відображенням тенденцій гуманізації еконо-
міки, що супроводжувались стрімким зростанням гос-
подарського значення підприємств, чия діяльність без-
посередньо пов'язана з нарощуванням та капіталізацією
людського потенціалу. Одночасно відбувалось масова-
не нарощування витрат на освіту та науку, пов'язану з
передовими техніко-технологічними розробками. В
комплексі це сприяло глибоким якісним змінам змісту
праці, що знайшли відображення у другому мегатренді
— зміні характеру виробничої діяльності на користь
наукоємних технологій, котрі витісняють трудоємні та
капіталоємні способи виробництва.

Становлення постіндустріального суспільства суп-
роводжується посиленням протиріччя між новими нау-
коємними та існуючими традиційними технологіями,
широке запровадження яких призводить до поступово-
го звуження сфери застосування робочої сили. Поява
та освоєння нових, удосконалених засобів праці, тех-
нологічних процесів, що потребують високих рівнів ква-
ліфікації та якості праці працівників, призвела до відми-
рання деяких традиційних для індустріального суспіль-
ства видів діяльності і професій, витіснення некваліфі-
кованої і малокваліфікованої праці та одночасно ство-
рила сприятливі умови для розширення сфери прикла-
дання розумової й творчої праці в традиційних галузях
господарства. При цьому формування професійно-ква-

ліфікаційної структури проходить під впливом двох про-
тилежних тенденцій. З одного боку, посилюється сусп-
ільний поділ праці, поглиблюється диференціація про-
фесій і спеціальностей. З іншого, відбуваються інтег-
раційні процеси, що проявляються в універсалізації про-
фесійних знань та навичок, зростанні значення широ-
копрофільної підготовки працівників.

На ринку праці це проявляться у збільшенні обсягів
попиту на працю висококваліфікованих працівників з
стійкими мотиваційними установками до підвищення
освітньо-кваліфікаційного рівня, здібностями до швид-
кої перебудови на освоєння нових сфер діяльності,
сприйняття технологічних нововведень, та відповідних
структурних зрушеннях у пропозиції праці.

Ретроспективний аналіз структури зайнятості за
професійними групами в Україні свідчить про устален-
ня нераціональної з точки зору постіндустріальної еко-
номіки моделі зайнятості. Протягом 2001—2012 р. не
лише зберігалась значна частка низькоефективної, ма-
локваліфікованої праці у складі робочої сили, а й відбу-
лось збільшення питомої ваги найпростіших професій з
18,3 % до 22,6 %. Дещо зросла у структурі зайнятого
населення питома вага професіоналів (з 13,08 % у 2008
р. до 14,8 % у 2012 р.). Частка фахівців за той же період
часу залишилась практично незмінною і становила 11,3
% (порівняно з 11,5% у 2008 р.). Неістотним можна вва-
жати зростання частки робітників сфери обслуговуван-
ня та торгівлі (з 14,1 % у 2008 р. до 15,3 % у 2012 р.), що
свідчить не стільки про розширення сегменту сфери
послуг, скільки про збільшення частки зайнятих у
дрібнороздрібній торгівлі [9].

Оскільки невід'ємною складовою структурної пере-
будови економіки країни на інноваційних засадах є зміна
галузевого співвідношення на користь наукоємних га-
лузей, стимулювання інноваційної діяльності в екстен-
сивних галузях, підтримання на достатньому рівні
кількості організацій, що здійснюють дослідження і
розробки [4, с. 203], виникає проблема формування ви-
сокопрофесійних трудових ресурсів, здатних забезпе-
чити досягнення поставлених цілей. Індикатором рівня
інноваційного розвитку та його трудоресурсного забез-
печення є показник чисельності працюючих у сфері на-
укових досліджень і розробок (R&D) та питома вага
даної категорії робочої сили у загальній кількості зай-
нятих.

Аналіз динаміки загальної кількості працівників на-
укових організацій в Україні, показав стрімке скорочен-
ня як працівників основної діяльності (з 494,2 тис. осіб
у 1990 р. до 129,9 тис. осіб у 2012 р. або на 38 % щороку),
так і фахівців, зайнятих науковою та науково-технічною
роботою (з 313,1 тис. осіб до 82 тис. осіб або в 3,8 рази
за період 1990—2012 рр.).

При цьому спостерігалась тенденція збільшення
майже вдвічі кількості працівників, зайнятих науковою
та науково-технічною роботою за сумісництвом, з 36
тис. осіб у 1990 р. до 61,1 тис. осіб у 2012 р., що є свідчен-
ням недостатнього рівня оплати праці науковців та не-
обхідністю пошуку ними додаткових джерел доходу.

 Питома вага персоналу R&D у загальній кількості
зайнятого населення України протягом розглянутого
періоду також скорочувалась. Якщо у 2000 р. даний по-
казник становив 0,93 %, то в 2012 р. його значення змен-
шилось на 31 % і дорівнювало 0,64 %, що помітно нижче
середнього рівня розвинених країн Європи та США (1,25
%) (рис. 2). Найбільша частка працівників сектору R&D
зафіксована у Фінляндії (2,21 %) та Данії (1,98 %), най-
менша — у Польщі (0,54 %), Словаччині (0,82 %), Естонії
(0,86 %), Угорщині (0,90 %), що відображає певний зв'я-
зок між рівнем розвитку ринкової економіки та мож-
ливостями країни розвивати наукову й науково-техніч-
ну діяльність.

Динаміка попиту на українському ринку праці де-
монструє помітні прогресивні зрушення у професійній
структурі за період з 2000—2012 рр., в тому числі:
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збільшилась частка висококвалі-
фікованих професійних груп (за-
конодавців, вищих держслуж-
бовців, керівників, менеджерів —
в 1,87 рази; професіоналів — в 1,92
рази; фахівців — в 1,27 рази);
зменшилась питома вага затребу-
ваних робітників з інструментами
(на 50 %), робітників з обслугову-
вання, експлуатації та контролю-
вання за роботою технологічно-
го устаткування, складання устат-
кування та машин (на 42 %). Вод-
ночас, помітно зросла частка в
загальних потребах підприємств у
працівниках робітників найпрос-
тіших професій (більш, ніж
удвічі), що суперечить загальнос-
вітовим тенденціям.

Водночас, за останні три роки
посилились кон'юнктурні дисба-
ланси за всіма професійними гру-
пами працівників, при цьому най-
більше навантаження незайнятого населення на одне
вільне робоче місце характерно для кваліфікованих ро-
бітників сільського та лісового господарства (33 особи),
технічних службовців (22 особи), працівників сфери
торгівлі та послуг, робітників з обслуговування, експ-
луатації та контролювання за роботою технологічного
устаткування (15 осіб).

Це свідчить про недостатній рівень адаптованості
вітчизняної системи освіти та професійної підготовки
до динамічних змін попиту та пропозиції праці, нена-
лежний з точки зору конкретних професійно-кваліфі-
каційних параметрів рівень підготовки та перепідготов-
ки працівників, підвищення їх кваліфікації, неспро-
можність вітчизняної системи управління зайнятістю
гнучко реагувати на запити ринку праці, що змінюють-
ся під впливом структурних зрушень в економіці.

У результаті формується так званий професійно-
кваліфікаційний розрив між професійними можливос-
тями робочої сили та запитами з боку підприємств і
організацій (рис. 3).

Третій мегатренд — посилення ролі знань як фак-
тора виробництва — обумовлений подальшим поглиб-
ленням поділу праці в постіндустріальному суспільстві,
який призвів до відокремлення від трудової та підприє-
мницької діяльності, пов'язаної із застосуванням знань,
нововведеннями, впровадженням у процес виробницт-
ва досягнень НТР. Знання стають не лише самостійним,
але й архіважливим фактором, без якого унеможлив-
люється сучасний процес виробництва. Відбувається
докорінна перебудова у механізмі взаємодії факторів
виробництва, трансформуються технологічні зв'язки
між ними, змінюється спосіб виробництва.

Рівно як і інші види ресурсів, знання є джерелом
отримання доходів від їх використання, який на прак-
тиці найчастіше виступає у формі заробітної плати.
Свідченням того, що плата за знання поступово стає
важливою частиною доходів є відмінності в зростанні
доходів осіб з неоднаковим рівнем освіти. Наприклад, у
США, протягом 70-х років ХХ ст. (орієнтовна хроноло-
гічна межа початку переходу від індустріального до по-
стіндустріального суспільства) оплата праці зросла в
середньому на 17 %; при цьому працівники з неповною
середньою освітою втратили близько 4 % своїх доходів,
в той час як випускники коледжів збільшили їх на 48 %.
У 80-ті роки ця тенденція лише посилилась: з 1984 р.
тільки одна категорія працюючих — випускники ко-
леджів — відчули зростання реальних доходів. В наступ-
ному десятилітті збільшилась диференціація між рівнем
добробуту осіб з вищою освітою та осіб, які мали се-
редню освіту, або взагалі не закінчили школи: якщо в
1979 р. їх розрив не перевищував 49 %, в 1993 р. від-

мінність у заробітках становила в середньому 89 % [2, c.
120—129].

Професійно-кваліфікаційні деформації в оплаті пра-
ці виступають не лише безпосереднім чинником форму-
вання соціальних ризиків у сфері людського розвитку,
а й перешкоджають формуванню якісно нової структу-
ри зайнятості в країні. Хоча в Україні спостерігається
позитивна динаміка середньомісячної номінальної за-
робітної плати, темпи зростання реальних заробітків
населення помітно сповільняються інфляційними яви-
щами.

Найбільшу проблему становить штучне заниження
оплати праці, успадковане Україною від адміністратив-
но-планової економічної системи з її низьким рівнем
заробітної плати, високими обсягами суспільних ви-
датків та жорстко регульованими цінами на товари та
послуги. В умовах перехідної економіки прагнення вит-
римати конкуренцію на світовому ринку за умов висо-
кої енерго- та матеріалоємності віддзеркалилось у збе-
реженні низької вартості робочої сили. Однак нині вона
дедалі більше перетворюється з чинника конкурентос-
проможності на непереборний бар'єр економічного зро-
стання та людського розвитку.

Міждержавні співставлення показників оплати
праці продемонстрували, що за рівнем середньомісяч-
ної номінальної заробітної плати Україна в 11 разів
відстає від середнього показника країн ОЕСР (рис. 4):
якщо у 2011 р. номінальна зарплата в нашій державі ста-
новила 331,2 дол. США, то в країнах ОЕСР її середнє
значення дорівнювало 3701,4 дол. США. Показовою є
динаміка зарплати в країнах колишнього соціалістич-
ного табору, котрі за останні 20 років спромоглись знач-
но скоротити розрив з розвиненими країнами. Серед-
ньомісячна заробітна плата в них становить: 1176,5 дол.
США в Угорщині, 1146,8 дол. США в Польщі, 1408,5 дол.
США в Чехії, 1293,3 дол. США у Словаччині, 2557,3 дол.
США у Словенії.

Крім того, в Україні спостерігається низька гра-
дація в рівнях оплати праці між простою, некваліфі-
кованою та висококваліфікованою, потребуючою
суттєвих інтелектуальних зусиль, працею. Така си-
туація підриває мотивацію населення до економіч-
ної активності, зменшує престиж багатьох цінних з
точки зору економіки знань професій, і перекреслює
усі зусилля, спрямовані на покращення якості робо-
чої сили. Незважаючи на стрімке підвищення заро-
бітної плати, рівень економічної активності населен-
ня практично не збільшився. Це означає, що нинішній
розмір заробітної плати населення не сприймає як
належний, він не приваблює і не мобілізує резерви
робочої сили.
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Рис. 2. Частка персоналу, зайнятого у сфері наукових досліджень
і розробок в країнах світу

Побудовано на основі [7; 9].
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У результаті в Україні формується модель еко-
номіки з дешевою робочою силою, орієнтована на ви-
користання малокваліфікованої праці, що апріорі пе-
редбачає низький рівень її продуктивності та опла-
ти. Низькі стандарти оплати праці дають можливість
роботодавцям, підприємствам не здійснювати жод-
них заходів з модернізації технічної й технологічної
бази, ігнорувати запровадження будь-яких інно-
вацій, спрямованих на скорочення товарно-матері-
альних та енергетичних витрат. У структурі операц-
ійних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)
частка витрат на оплату праці разом з відрахування-
ми на соціальні заходи становить лише близько 9 %,
тоді як частка вартості товарів та послуг, придбаних

для перепродажу та реалізованих
без додаткової обробки, сягає 53
%, матеріальних витрат — 27%.

Загалом, подовження описаних
тенденцій на ринку праці у найб-
лижчій перспективі несе реально заг-
розу посилення деформаційних змін
у структурі зайнятості, поглиблення
відставання від інноваційної моделі
зайнятості розвинених краї світу,
втрати значної частки інтелектуаль-
ного потенціалу нації.

Інноваційній економіці з висо-
кою інформаційною та інтелекту-
альною ємністю може бути адек-
ватний лише інноваційний тип зай-
нятості — гнучкий, динамічний,
ефективний, що передбачає новий
зміст, структуру, види, форми зай-
нятості та їх постійне оновлення,
підвищення якості людського кап-
італу, реалізацію інтелектуального
і творчого потенціалу населення у
сфері праці. Зайнятість інновацій-
ного типу стає вже доконаним фак-
том для багатьох країн, що обрали
постіндустріальний шлях розвит-
ку. Її розвиток відбувається як під
впливом ринкових сил, так і під

впливом відповідної державної політики.
У широкому значенні зайнятість інноваційного типу

трактується як система трудових відносин з приводу
включення працівників у суспільне виробництво, що
характеризується новою якістю праці (з динамічним та
інтенсивним використанням знань, інформації та твор-
чості), котра перетворюється на продуктові, техно-
логічні, управлінські, організаційні, соціальні інновації
на всіх рівнях економічної системи та породжує синер-
гію соціального і економічного ефектів на індивідуаль-
ному та суспільному рівнях.

Комплексна оцінка сучасного стану ринку праці
дозволила виділити ключові проблеми формування
інноваційного типу зайнятості в Україні, вирішення

Рис. 3. Чинники та наслідки утворення професійно-кваліфікаційного розриву
на ринку праці

Побудовано автором.

Рис. 4. Рівень середньомісячної заробітної плати в країнах світу в 2011 р.
Джерело: [7].
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яких дозволить суттєво покращити його якісні харак-
теристики:

— консервування нераціональної з точки зору
постіндустріалізму галузевої структури зайня-
тості;

— високий інтелектуальний та трудовий потенціал
незайнятого населення та дегресивний характер міжга-
лузевого руху робочої сили;

— недостатня адаптованість системи освіти та про-
фесійної підготовки до вимог ринку праці;

— низька ефективність функціонування інфраст-
руктури ринку праці;

— наявність професійно-кваліфікаційних диспро-
порцій в оплаті праці, рівень якої є неспівставним з ви-
тратами на нормальне відтворення робочої сили в циві-
лізованій економіці.

Вважаємо, що реалізувати постіндустріальний сце-
нарій розвитку вітчизняного ринку праці можливо
лише за умови створення інституційного середовища,
сприятливого для формування мотиваційних ме-
ханізмів покращення якісних характеристик робочої
сили, удосконалення галузевої структури ринку праці
та забезпечення перерозподілу трудових ресурсів на
користь стратегічно важливих виробничо-технологіч-
них комплексів. Відповідно, й подолати означені про-
блеми неможливо без відповідних інституційних пере-
творень, здатних посилити сприйнятливість вітчизня-
ної економіки до інноваційного типу розвитку. До них
ми відносимо:

— удосконалення нормативно-правових засад діяль-
ності в сфері наукових досліджень і розробок та со-
ціального захисту фахівців R&D з метою залучення і по-
вернення до науково-дослідної та інноваційної діяль-
ності провідних вітчизняних учених і спеціалістів, які
залишили наукову сферу;

— створення умов для наближення оплати праці до
рівня, необхідного для відтворення високоякісної ро-
бочої сили в цивілізованому світі, сприяння формуван-
ню більш раціональної системи оплати праці й соціаль-
них гарантій, що стимулюють працівників до ефектив-
ної висококваліфікованої праці;

— запровадження більш досконалих механізмів мо-
ніторингу ринку праці на основі інтеграції зусиль осві-
ти, державної системи управління зайнятістю та бізне-
су для зменшення професійно-кваліфікаційного розри-
ву.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Формування сучасних соціально-трудових відносин

відбуваються під впливом гуманізаційної парадигми, що
призводить до якісних трансформацій на ринку праці в
руслі постіндустріальних мегатрендів: зростання секто-
ра послуг відносно інших секторів економіки; зміна ха-
рактеру виробничої діяльності на користь наукоємних
технологій, котрі витісняють трудоємні та капіталоємні
способи виробництва; посилення ролі знань як факто-
ра виробництва.

Критична оцінка особливостей функціонування
ринку праці України за роки незалежності показала, що
тенденції його розвитку не відповідають загальносвіто-
вим. Це гальмує прогресивні зміни в соціально-еконо-
мічний сфері країни, спрямовані на побудову іннова-
ційної моделі розвитку.

Складність та суперечливість інституційного
середовища ринку праці негативно позначились на
системі соціально-трудових відносин та призвели
до формування нераціональної системи зайня-
тості, професійно-структурних деформацій в оп-
лати праці, дегресивного руху робочої сили між
галузями. У зв'язку з цим важливим завданням дер-
жавної стратегії соціального розвитку повинно
стати створення інституційних передумов, здатних
активізувати якісні трансформації на ринку праці
України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поштовий зв'язок займає чільне місце у функціону-

ванні національної економіки держави, залишається
єдиним загальнодоступним механізмом адресного
спілкування громадян, а також одним з факторів, що
забезпечують політичну цілісність та інформаційну
єдність країни. Незважаючи на сучасні досягнення у
сфері інформаційно-комунікативних технологій, він
продовжує залишатися самим доступним масовим за-
собом спілкування у світі.

Стратегічною метою формування державної полі-
тики розвитку поштового зв'язку України є утворення
конкурентного середовища, впровадження механізмів
його розвитку. Наявність на ринку конкурентних послуг
декількох виробників створює для споживача мож-
ливість вибору одного з них для передачі свого повідом-
лення. Важливим критерієм цього вибору в багатьох
випадках являються якісні параметри послуг, які нада-
ються різними операторами [9].

Внаслідок появи недержавних операторів різних
форм власності у секторі поштового зв'язку формуєть-
ся економічна багатоукладність.

У той же час, дія конкуренції спричиняє втрату Ук-
рпоштою частини ринку традиційних послуг, розширен-
ня кола дії ринкових механізмів ціноутворення на по-
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штові послуги… [8], що в свою чергу формує стимули
для національного оператора поштового зв'язку до ско-
рочення витрат та освоєння нових видів послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням визначення теоретичних та прикладних

засад подальшого сталого розвитку поштового зв'язку
приділено багато уваги у працях вітчизняних та зарубі-
жних авторів. Так, у роботах Л.Н. Беркман, О.А. Кня-
зєвої, Н.О. Князєвої, Т.А. Кузовкової, В.Г. Мухіна,
І.В. Новікової, С.С. Новицької, В.М. Орлова, Н.Ю. Пота-
пової-Сінько, О.С. Редькіна, В.К. Стеклова, С.М. Скля-
ренко, Н.П. Спільної, І.В. Станкевич визначені науко-
во-методичні засади організаційно-економічного роз-
витку поштового зв'язку, підвищення його ефектив-
ності.

Проблеми стратегічного розвитку поштового сек-
тору, корпоративного управління й ефективності його
функціонування, впровадження прогресивних послуг та
форм національного оператора поштового зв'язку в
Україні знайшли відображення у працях таких дослід-
ників, як: В.М. Гранатуров, Ю.О. Жаданова, Т.О. Жу-
равльова, Л.В. Кузнєцова, О.І. Лабурцева, А.Д. Петра-
шевська, І.І. Поліщук, Л.В. Сердечна, Є.М. Стрельчук,
Н.А. Хрущ та ін.
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Значну увагу дослідженню конкуренції приділяли
С.Л. Брю, Дж. Кейнс, І.М. Кірцнер, К.Р. Макконнелл,
Дж.С. Мілль, Ф. Найт, А. Пігу, М. Портер, П. Хайне.

Певний внесок у розвиток теорії, методології та
вивчення прикладних аспектів конкуренції зробили
російські вчені Г.Л. Азоєв, Ю.І. Коробов, Л.Г. Раменсь-
кий, Р.А. Фатхутдінов, Д.Ю. Юданов, а також вітчиз-
няні науковці А. Гальчинський, В. Глущенко, М. Єрмо-
шенко, П. Єщенко, С. Мочерний, Ю. Палкін, А. Пелих
та ін. [3].   Питання конкуренції як фундаментального
елементу ринку розглянуті у працях І.С. Білої, В.В. Вен-
гера, Ю.О. Гарачука, Т.І. Гончарук, М.Ю. Кужеля,
І.Г. Кириленка, В. Лагутіна, Н.І. Насікан, Л.О. Чіп та ін.

Також значна увага науковців привернена до вив-
чення проблеми конкурентоспроможності та визначен-
ня конкурентних переваг підприємств зв'язку (І.В. Бу-
лах, А.Е. Воронкова, І.В. Новикова), особливостей мар-
кетингу, логістичних послуг у сфері поштового зв'язку
(О.Є. Басманова, Є.Г. Борисевич, С.Б. Горелкіна, Л.Е. Жу-
ковська, О.А. Князєва та ін.).

У той же час, серед низки наукових праць і розро-
бок, питання, пов'язані з впровадженням нових послуг
як умови гідної конкуренції і чинника досягнення кон-
курентних переваг на ринку послуг поштового зв'язку
національним оператором поштового зв'язку (далі —
НОПЗ) в особі Українського державного підприємства
поштового зв'язку "Укрпошта", (далі — УДППЗ "Укр-
пошта") все ще не знайшли належного відображення,
тому звернення до них зумовило вибір теми даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд питань щодо впровадження

нових послуг НОПЗ в особі УДППЗ "Укрпошта", як
умови гідної конкуренції на ринку послуг поштового
зв'язку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний поштовий зв'язок — це складний госпо-
дарський механізм, який функціонує в системі соціаль-
но-економічного комплексу держави та є однією з най-
важливіших галузей народного господарства України.

Досліджуючи ринок поштового зв'язку України за
останні десятки років, видно, що він докорінно змінив-
ся. Це в першу чергу вплив зовнішніх та внутрішніх фак-
торів на розвиток зв'язку. Очевидним є і той факт, що
підприємства поштового зв'язку розвиваються як тери-
торіально (тобто їхнє місце знаходження розповсюд-
жується по всі території України), так і збільшується
сфера їхніх послуг (види послуг) [9].

Як відомо, послуги поштового зв'язку — продукт
діяльності оператора поштового зв'язку з приймання,
обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових
відправлень, виконання доручень користувачів щодо по-
шових переказів, банківських операцій, спрямований на
задоволення потреб користувачів [1].

Систему послуг поштового зв'язку утворюють:
— поштові відправлення: листи, поштові картки,

бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні по-
штові відправлення з оголошеною цінністю, посилки,
прямі контейнери та ін.;

— поштовий зв'язок: приймання, оброблення, пере-
везення і доставка (вручення) поштових відправлень, ви-
конання доручень користувачів щодо поштових пере-
казів, банківських операцій;

— приймання поштового відправлення (поштового
переказу): оформлення поштового відправлення (по-
штового переказу), що подається відправником для пе-
ресилання.

Найшвидше розвиваються наступні види поштових
послуг:

1. Послуги логістики — дані послуги надаються за
допомогою транспортного перевезення товарів. Харак-
теристики логістичних послуг: неможливість відчути

послугу "на дотик"; невіддільність від джерела;
мінливість якості; адресність послуг; унікальність для
одержувача; неможливість накопичення послуг; елас-
тичність попиту; оперативність.

2. Гібридна пошта — повідомлення електронною
поштою відправляють з будь-якого відділення зв'язку
столиці й доставлять адресату, навіть якщо у нього
немає вдома комп'ютера. Лист роздрукують, заклеять
у конверт і вкинуть у поштову скриньку або передадуть
його зміст телефоном.

3. Послуги Інтернет — сервісів у режимі реального
часу — дані послуги забезпечують через Інтернет спла-
чувати різні види послуг.

4. Електронна торгівля — це продаж товарів, вико-
нання робіт і надання послуг, реалізоване з використан-
ням сучасних технологій: Інтернету, корпоративних
мереж та електронного обміну документами.

Електронна торгівля за допомогою поштових
підприємств є пріоритетною у наступних напрямах: по-
стачання і повернення продуктів; матеріально-технічне
забезпечення; платежі, зокрема електронні платежі,
грошові перекази та мікро платежі; відвідування елект-
ронних магазинів та Інтернет ринку.

5. Рекламні послуги — розміщення реклами знахо-
диться в об'єктах поштового зв'язку (рекламні плака-
ти, буклети, листівки, наклейки тощо), на поштових кон-
вертах [4].

До недавнього часу ринок послуг поштового зв'яз-
ку в Україні був повністю монополізованим НОПЗ
УДППЗ "Укрпошта" і споживачі не мали альтернативи
при отриманні послуг поштового зв'язку, тобто ринок
цих послуг являв собою "ринок одного гравця" [5].

Однак, як відомо, конкуренція є найсуттєвішим фак-
тором ринку, що спонукає її учасників вдосконалювати
свої можливості і пропонувати найкращий продукт, а
це в свою чергу, сприяє прогресивному розвитку еко-
номіки країни та основними методами конкурентної бо-
ротьби на ринку послуг є поліпшення якості, дизайну
послуг, швидке оновлення асортименту, надання га-
рантій і післяпродажних послуг, тимчасове зниження
цін, умов оплати, впровадження заходів інноваційної
політики, ефективне рекламування послуг тощо [6].

Необхідно відмітити, що конкуренція на ринку по-
слуг поштового зв'язку почала формуватися пізніше,
ніж на ринку телекомунікаційних послуг, через більш
низьку ефективність і високу трудомісткість техноло-
гічних процесів поштового зв'язку [5].

На теперішній час можна говорити про початок фор-
мування конкурентного ринку окремих послуг пошто-
вого зв'язку. Цей ринок має свої особливості (20% рин-
ку займає складська логістика, 30% припадає на перед-
поштову підготовку (комплектація, упаковка та офор-
млення документації), 35% — доставка упакованих ма-
теріалів і до 15% складає обробка вхідної кореспон-
денції та посилок), тоді як виключне право НОПЗ — на
видання, ведення в обіг та організацію розповсюджен-
ня поштових марок, маркованих конвертів і карток, а
також виведення їх з обігу; офіційне видання каталогів
і цінників колекційних поштових марок та іншої філа-
телістичної продукції; пересилання простих листівок
масою до 50 грамів та простих поштових карток.

 Слід зазначити, що за останні роки ринок пошто-
вих послуг в Україну сильно змінився. На сьогодні
близько 60% в структурі ринку з доставки займають
комерційні організації, а на частку НОПЗ припадає
близько 40 % і частка УДППЗ "Укрпошти" в значній мірі
буде залежати від подальших її кроків. Щодо головних
тенденцій на ринку поштових послуг, то починаючи з
2011 року, тут спостерігаються позитивні зміни і зрос-
тання. Пов'язано це, в першу чергу, з тим, що різні ви-
робничі та торгуючі компанії, фінансові установи, які
пережили економічну кризу, знову почали нарощувати
активності по залученню і утриманню клієнтів. Важли-
вою особливістю ринку стало формування нового сег-
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мента Fulfillment, який утворився на перетині двох га-
лузей — директ-маркетингу і власне поштових послуг.
Fulfillment вже активно розвивається в Росії, а в Україні
в даному сегменті себе позиціонує компанія ВПС і є його
лідером. Fulfillment — це комплексне рішення для оп-
тимальної організації виробничих процесів, куди вхо-
дять такі послуги: зберігання товарів (складська логі-
стика), прийом та обробка замовлень; комплектація за-
мовлень і упаковка товарів; організації доставки; оброб-
ка повернень [10].

Зазначимо, що УДППЗ "Укрпошта" є найбільшим
оператором на ринку послуг поштового зв'язку Ук-
раїни (понад 14 тис. відділень по всій території краї-
ни, з них понад 10 тис. — у сільській місцевості), вхо-
дить до сфери управління Міністерства інфраструк-
тури України, функціонує як самостійна господарсь-
ка одиниця з 1994 року, місією є надання споживачам
високоякісних послуг у сфері поштового зв'язку,
фізичної доставки поштових відправлень та товарів,
фінансових, транспортних, рекламних, інформацій-
них та інших загальнодоступних продуктів. Крім того,
підприємство втілює в життя соціально-орієнтовані
державні проекти та має один з найчисельніших тру-
дових колективів поштових працівників (понад 98
тис.). Підприємство надає п'ять універсальних послуг:
пересилання поштових карток (простих та рекомен-
дованих); пересилання листів (простих та рекомендо-
ваних); пересилання бандеролей (простих та рекомен-
дованих); пересилання секограм (простих та рекомен-
дованих); пересилання посилок без оголошеної
цінності масою до 10 кг. Крім універсальних послуг,
НОПЗ також надає 45 різновидів послуг поштового
зв'язку, а також послуги, що пов'язані з іншою
підприємницькою діяльністю: 7 різних торгівельних
послуг, 5 — послуг засобів зв'язку, 7 — послуг, що
надаються переважно юридичним особам, 3 — транс-
портних послуг, а також здійснює видання газет, жур-
налів (видавнича діяльність) [2]. Підприємство несе
основне навантаження з доставки поштових відправ-
лень у сільській місцевості. Щороку УДППЗ "Укрпош-
та" здійснює обробку та доставку споживачам майже
300 млн поштових відправлень, 17,5 млн посилок та
відправлень з оголошеною цінністю, 22 млн переказів,
доставку понад 120 млн пенсій; безпосередня достав-
ка пошти здійснюється до 15 млн абонентських по-
штових скриньок; розповсюдження за передплатою
та вроздріб близько 10 тис. найменувань періодичних
видань, або понад 1,083 млрд примірників у рік; пере-
везення близько 40 тис. тонн періодики щороку, за-
гальний пробіг автотранспорту при цьому становить
понад 100 млн км; щороку видання мільйонними ти-
ражами стандартних поштових марок. Забезпечують
виконання цієї роботи філіали підприємства (обласні,
міські та спеціалізовані дирекції) [11].

На ринку послуг поштового зв'язку, крім НОПЗ
діють кілька операторів поштового зв'язку, яким Націо-
нальною комісією з регулювання зв'язку видані
відповідні ліцензії на надання послуг з пересилання по-
штових відправлень і поштових переказів. На ринку по-
слуг поштового зв'язку працює понад 50 українських та
міжнародних недержавних операторів. Загальна мере-
жа становить понад 1500 об'єктів надання послуг у 170
містах України [5].

Щодо конкурентів, то основною альтернативою
УДППЗ "Укрпошта" є "Нова Пошта", "Делівері", "Міст-
Експрес" та ін. У кожної з перелічених компаній є влас-
на стратегія розвитку, переваги у порівнянні з іншими
представниками ринку послуг поштової логістики тощо
(табл. 1).

Як видно з даних таблиці 1, діяльність наведених
компаній побудована на створенні і постійному розвит-
ку конкурентних переваг, диференціюванні своїх послуг
порівняно з конкурентами, наданні клієнтам нових мож-
ливостей раніше, ніж конкуренти.

 Водночас звернемо увагу на той факт, що на даний
момент позитивний зворотний зв'язок від одержувачів
при відправці через Укрпошту приблизно на 5% вище,
ніж при відправці через ініші кур'єрські служби. Це
свідчить, про те, що у відправників зберігається рівень
довіри до цієї державної структури [10].

 Згадуючи про учасників ринку поштових послуг,
також слід пам'ятати і про міжнародні компанії, що пра-
цюють в Україні. Представництва таких гравців, як DHL,
FedEx, TNT Express та UPS, з'явилися в нашій країні
раніше більшості вітчизняних фірм. Але незважаючи на
те, що вони здатні здійснити доставку чи не в будь-яку
точку земної кулі, вартість їх послуг значно вища роз-
цінок місцевих служб, тому і затребувані вони менше
[6].

 Щоб зоставатися конкурентоздатним і додавати
конкуренції стійкого характеру, поштовий сектор має
обновлюватися і орієнтуватися на надання нових послуг,
адаптованих до потреб суспільства [13], що на те-
перішній час особливо актуальним є для НОПЗ. Тобто
на будь-яку конкуренцію найкраще реагувати новими
послугами.

 Так, УДППЗ "Укрпошта" з 1 листопада 2013 року
впровадила нову послугу швидкої доставки відправлень
"Є доставка!", яка розрахована на корпоративних
клієнтів, що займаються електронною комерцією. Та-
рифи на послугу є однаковими для вантажів будь-яко-
го розміру і нижчі, ніж в інших організаціях, які нада-
ють аналогічні послуги. Весь процес для інтернет-ком-
панії складається з 8 етапів: оформлення заявки на сайті
Укрпошти; отримання консультацій від співробітників
контакт-центру за телефоном 0 (800) 500440; надіслан-
ня компанією заявки; після цього з менеджером ком-
панії зв'язується працівник пошти; доставка договору
кур'єром в офіс; реєстрація договору; оплата інтернет-
магазином рахунку-фактури; отримання пароля і логі-
на для доступу в "Особистий кабінет" компанії на сайті
Укрпошти. Таким чином, співпраця з державною служ-
бою дозволить інтернет-магазинам підвищити якість
обслуговування клієнтів, не хвилюючись про збережен-
ня і цілісність бандеролі, зменшити витрати шляхом
ліквідації власної служби доставки.

Також удосконалюється процес надання фінансо-
вих послуг. Так з метою розширення фінансових послуг
УДППЗ "Укрпошта" у рамках співпраці з ПАТ "Дельта
Банк" у 2013 році впровадила послугу з оформлення
депозиту в відділеннях поштового зв'язку. Завдяки цьо-
му клієнти мають можливість не тільки отримати дос-
туп до кредитних коштів, а й вибрати найоптимальні-
ший варіант для розміщення вільних коштів у відділенні
УДППЗ "Укрпошта". Основними перевагами депозит-
ної програми є вигідні й гнучкі умови, одні з найвищих
відсоткових ставок на ринку, а також безпека вкладу
клієнтів.

За останні роки введено ще кілька нових напрямів.
Зокрема й проект "Власна марка", завдяки якому мож-
на замовити прекрасний подарунок корпоративному
клієнтові, партнерові по бізнесу чи близькій людині до
знаменної дати [7].

Також новим сервісом, який нині має чималий по-
пит, є адміністративні послуги. Завдяки зазначеному
проекту, який реалізується з минулого року, процеду-
ра отримання необхідних документів стала набагато
простішою. Статистика Укрпошти свідчить, що у 2013
році за адміністративними послугами до підприємства
звернулося понад 24 400 громадян (найчастіше це отри-
мання різних довідок, оформлення субсидій та соцдо-
помоги, звернення за інформацією з державних реєстрів
нерухомого майна та суб'єктів господарювання, надан-
ня дозволів на розробку проектів землеустрою та ви-
конання будівельних робіт). Наразі найбільшу кількість
адміністративних послуг надано поштовиками у Дніпро-
петровській, Житомирській, Полтавській, Івано-
Франківській та Волинській областях [11].
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Протягом 2014 року проект із надання адміністра-
тивних послуг громадянам через відділення Укрпошти
вийде на новий рівень — буде розширено як перелік по-
слуг, так і кількість сервісів (оформлення проїзних до-
кументів, банковські послуги тощо). Мешканці невели-
ких та віддалених населених пунктів отримають мож-
ливість доступу до адміністративних послуг та інших не-
обхідних державних або комерційних сервісів за прин-
ципом "Єдиного вікна" у кожному поштовому відділенні
[11].

Таким чином, в умовах стрімкого розвитку інфор-
маційних технологій та конкурентного середовища
впровадження і розвиток нових послуг (як для фізич-
них, так і корпоративних клієнтів), які може надавати
УДППЗ "Укрпошта", розширення асортименту існую-
чих поштових послуг повинні стати одним з головних
стратегічних напрямів розвитку підприємства, одним із

основних джерел підвищення його доходів. Також на
чільне місце виходить необхідність збереження існую-
чих і залучення нових споживачів послуг поштового
зв'язку НОПЗ.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз показав, що:
1. Незважаючи на стрімкий розвиток сучасних інфор-

маційних технологій, поштовий зв'язок займає чільне місце
у функціонуванні національної економіки держави та є
соціально-значущою структурою. Постійне збільшення
споживання послуг поштового зв'язку підтверджує зна-
чущість зазначеного виду послуг зв'язку.

2. За останні роки ринок поштових послуг в Україні
сильно змінився, що пояснюється, в першу чергу, впли-
вом зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток зв'яз-
ку і підприємства поштового зв'язку розвиваються як

Таблиця 1. Основні компанії-конкуренти УДППЗ "Укрпошта" на ринку поштової логістики в Україні

 Джерело: [12].

Назва ком 
панії 

Характеристика 
Кільк. 
відділ 

Кільк. 
прац. 

Переваги роботи з компанією 

Нова Пошта Компанія була створена в 2001 році. 
Лідер на ринку експрес-доставок в 
Україні, що надає послуги швидкої, 
зручної та надійної доставки відправлень 
у будь-яку точку країни. 
Сьогодні кожен третій українець 
регулярно користується послугами 
компанії, довіряючи їй документи, речі та 
вантажі або замовляючи товари в 
Інтернет-магазинах. 
Компанія працює з малим, середнім і 
великим бізнесом, також індивідуально з 
кожним клієнтом, легко пристосовуючись 
до його потреб. У компанії є комплексні 
рішення як для корпоративних клієнтів, 
так і для Інтернет-магазинів 

Більш 
ніж 
1300  

По 
над 13 тис.  
 

1. Надійність: сучасні методи сортування 
відправлень гарантують їх збереження, а 
також своєчасну і точну доставку. 
2. Швидкість: унікальна схема організації 
внутрішньої логістики, сучасний парк 
вантажних автомобілів та широка мережа 
відділень гарантує клієнтам максимально 
швидку доставку відправлень у будь-який 
куточок України; 
3. Зручність: задля зручності споживачів 
відкриті відділення  у кожному містечку 
України  

ТОВ «Делівері» Група компаній «Делівері» почала роботу 
в  2001 році, основною спеціалізацією є 
надання транспортних і логістичних 
послуг для сектора B2b (суб'єкти 
підприємницької діяльності і 
корпоративний сектор) як на території 
України, так і за її межами. Компанія 
також надає послуги фізичним і 
юридичним особам по міжнародній 
доставці документів, посилок і 
бандеролей. Є одним з лідерів на 
логістичному ринку України. Щоденно 
здійснює понад 1000 рейсів, має 27 
сортувально-розподільних центрів, 15 
регіональних офісів по обслуговуванню 
клієнтів  

214 По 
над  
2 тис.  

1. Вигідне співвідношення ціна/швидкість 
доставки  дозволяють компанії 
запропонувати вигідну ціну перевезення 
за 24, 48 і 72  год.   
2. Можливість перевезення 
великогабаритних і ваговитих вантажів.   
3. Великий вибір упаковки згідно із 
специфікою вантажу.   
4. Повна відповідальність за вантаж 
клієнта (при  тарифі 1 грн. вантаж 
автоматично  застрахований на 1000 грн.; 
можливість застрахувати вантаж з  
відповідальністю більше 1000 грн. без 
обмежень, за страховим тарифом 0,4% від 
задекларованої його вартості).  
5. Прийом, видача вантажу і оформлення 
документації відбувається максимально 
швидко, без створення черг.  Оформлення 
клієнта до  5 хв 

ТзОВ «Тор 
говий Дім  
«Міст Експрес» 

Компанія входить в одну з найбільших в 
Україні фінансово-промислову групу 
«Росан»,  є лідером у сегменті доставки 
відправлень «до рук» одержувача. 
Пропонує весь спектр кур’єрських 
послуг: прийом, обробку та доставку 
поштових відправлень, а також 
комерційних малогабаритних вантажів: 
документів, посилок, коробок, палет та 
інших. Система роботи базується на 
технічних стандартах ЄС та готовності 
перевозити вантажі на вигідних і зручних 
для клієнта умовах. Представництва 
розташовані в усіх обласних центрах та 
найбільших містах України, а також в 
районних центрах. Компанія обов’язково  
страхує вантажі від пошкодження та 
втрати протягом усього перевезення.  З 
2011 року автопарк компанії повністю 
оновлено новими сучасними 
автомобілями для здійснення 
магістрального сполучення та адресної 
доставки  

145 По 
над  1тис. 
500  

1. Намагається виконувати свої функції 
максимально відповідально, якісно та 
оперативно, а також дбає про 
індивідуальний та гнучкий підхід до 
кожного клієнта (персональний менеджер 
/ кваліфікований фахівець з логістики;  
експедирування вантажу;  можливість 
закріплення за клієнтом штату постійних 
водіїв; можливість бронювання 
автомобілів на період розпродажів та 
акцій; підбір транспорту необхідних 
типорозмірів, зумовлених специфікою 
роботи з клієнтом).                           
2. Усі відправлення перебувають під 
постійним контролем, що базується на 
електронній системі відстеження руху 
вантажів і клієнт має змогу контролювати 
рух відправлених ним речей.  
3. Компанія активно розвиває пряму 
поштову доставку – адресну і безадресну 
до поштових скриньок 
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територіально, так і збільшується сфера їхніх послуг
(види послуг).

3. Важливим стимулом забезпечення живучості ме-
режі поштового зв'язку є конкуренція, яка почала фор-
муватися пізніше, ніж на ринку телекомунікаційних по-
слуг, через більш низьку ефективність і високу тру-
домісткість технологічних процесів поштового зв'язку.

4. До недавнього часу ринок послуг поштового зв'яз-
ку в Україні був повністю монополізованим УДППЗ
"Укрпошта" (налічує понад 14 тис. відділень по всій те-
риторії країни, з них понад 10 тис. — у сільській місце-
вості, місією є надання споживачам високоякісних по-
слуг у сфері поштового зв'язку, фізичної доставки по-
штових відправлень та товарів, фінансових, транспорт-
них, рекламних, інформаційних та інших загальнодос-
тупних продуктів) і споживачі не мали альтернативи при
отриманні послуг поштового зв'язку, тобто ринок цих
послуг являв собою "ринок одного гравця" [5].

5. На теперішній час основною альтернативою
УДППЗ "Укрпошта" при отриманні вищезгаданих по-
слуг є "Нова Пошта", "Делівері", "Міст-Експрес" тощо,
у кожної з перелічених компаній є власна стратегія роз-
витку, переваги у порівнянні з іншими представниками
ринку послуг поштової логістики тощо і діяльність заз-
начених компаній побудована на створенні і постійно-
му розвитку конкурентних переваг, диференціюванні
своїх послуг порівняно з конкурентами, запропонува-
ти клієнтам нові можливості раніше, ніж конкуренти.

6. Щоб зоставатися конкурентоздатним і додавати
конкуренції стійкого характеру, поштовий сектор має
обновлюватися і орієнтуватися на надання нових послуг,
адаптованих до потреб суспільства [13], що на те-
перішній час особливо актуальним є для НОПЗ.

7. Перед УДППЗ "Укрпошта" стоять важливі завдан-
ня, насамперед: утримання позицій на ринку існуючих по-
слуг; впровадження нових послуг для виходу на нові рин-
ки; контроль надання послуг з точки зору забезпечення їх
рентабельності та доцільності розвитку. Реалізація зазна-
чених завдань з урахуванням тенденцій розвитку ринку
послуг поштового зв'язку в умовах зростання конкуренції
на ньому дадуть змогу підприємству збільшити свої дохо-
ди, що є перспективою наших подальших досліджень.
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ВСТУП
Проведення комплексної оцінки рівня ефективності

функціонування організаційної структури управління
(ОСУ) підприємства є складним процесом, що пов'язаний
з потребою врахування значної множини різних аспектів,
яким властива певна особлива специфіка на кожному
підприємстві. Організаційна структура управління, як
форма, має реагувати на виклики зовнішнього середови-
ща та адаптуватися до існуючих змін, спираючись на об-
рані характеристики з погляду відповідності місії та стра-
тегії [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати аналізу наукової літератури з проблем дос-

лідження організаційних структур управління інтегрованих
структур в агросфері досліджуються в працях таких відо-
мих закордонних і вітчизняних учених-економістів, як
Ф.У. Тейлора, А. Файоля, М. Вебер, М. Фоллет, Ч. Бернард,
Ф. Ротлисбергер, Э. Мэйо, А. Маслоу, Д. Макклелландом,
Ф. Герцбергом, Б. Скиннера, Акбердин Р.З., Кібанова А.Я.,
Райсс М., Рогожина С.В., Рогожина Т.В., Карпухіна Н.Д.,
Мільнера Б.З., Юкаева В.С. та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є проведення комплексної оці-

нки рівня ефективності функціонування організаційної
структури управління підприємств агросфери України .

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Індикатори стану різних структурних підрозділів та їх

об'єднань становлять результати оцінки рівня ефективності
функціонування організаційної структури менеджменту
суб'єкта підприємницької діяльності. На даний час можна
визначити два підходи вирішення цієї проблеми[1,4]:

1. Фінансовий підхід до оцінки рівня ефективності фун-
кціонування організаційної структури менеджменту су-
б'єкта підприємницької діяльності — тобто здійснення оці-
нки ефективності витрат на забезпечення функціонування
оргструктури організації (витрати на управління):

— Оплата праці менеджерів підприємства, яка ран-
жується за підрозділами та рівнями управлінського впли-
ву, аж до окремих структурних одиниць;

— Фінансове забезпечення функціонування організа-
ційної структури управління безпосередньо, яке можуть
бути подане у вигляді платежів за консалтингове обслуго-
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вування сторонньою організацією, витрат на окремі захо-
ди(збори різного роду комітетів, підтримка їх тривалого
функціонування, фінансування роботи експертних рад чи
окремих експертів);

— Експлуатаційні витрати пов'язані із функціонуван-
ням адміністративного апарата організації.

2. Системний підхід до здійснення оцінки рівня ефек-
тивності функціонування суб'єкта підприємницької діяль-
ності — тобто оцінка рівня якості функціонування фірми,
як системи або їх сукупності, що складно чітко формалізу-
вати, проте можна визначити такі найбільш важливі аспек-
ти:

a. Оцінка функціонування інформаційних потоків
здійснюється за такими позиціями [3]:

— загальний час реагування;
— інтенсивність;
— надмірність;
— дублювання;
— нестабільність;
— погрішність;
— форма подання.
б. Оцінка рівня якості вирішення окреслених завдань,

яка здійснюється за такими позиціями:
— додержання, встановлених завдань та досягнення

конкретних цілей, часових та кількісних характеристик;
— наявність "вузьких місць" та рівень ефективності їх

усунення;
— відповідність виконуваних співробітниками функцій

їх посадовим інструкціям;
— внутрішня атмосфера підприємства (атмосфера на

виробництві, в офісних приміщеннях), якість PR заходів і
т.п.

Для здійснення оцінки рівня ефективності функціону-
вання організаційної структури менеджменту суб'єкта
підприємницької діяльності ми пропонуємо скористатися
методами фінансового аналізу, оскільки він здатний більш
чітко відбити загальну картину функціонування господарсь-
кого суб'єкта.

Оскільки організаційна структура менеджменту — це,
перш за все, система управління діяльністю підприємства,
що охоплює менеджерів всіх рівнів ієрархії, то основний
показник рівня ефективності її функціонування — оцінка
рівня ділової активності суб'єкта підприємницької діяль-
ності.

Для цього використається цілий ряд фінансових показ-
ників [2]:

1. Виручка від реалізації (R
fr
);

2. Балансовий прибуток (P);
3. Продуктивність праці (Pol), визначається за форму-

лою: 
 

Noe

Rfr
Pol = , де N

oe
 — середньооблікова чисельність

співробітників підприємства. Необхідно відзначити, що ця
формула може бути використана лише для оцінки продук-
тивності праці співробітників торговельної організації, тому
що для виробничого підприємства виручка від реалізації й
витрати праці не збігаються в часі.

Наприклад, у тому випадку, якщо частина зробленої
продукції лежить на складі якийсь час, і реалізується
тільки в наступному звітному періоді, то в даному показ-
нику, розрахованому для звітного періоду, вона не зна-
ходить відбиття. У той же час, у нього попадає продук-
ція, зроблена не у звітному періоді, а раніше, але реалі-
зована саме зараз.

Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити вис-
новок, що найбільше чітко описуваний показник, для ви-
робничого підприємства, буде відбивати формула, у чи-
сельнику якої буде втримуватися весь обсяг зробленої у
звітному періоді продукції та послуг у копійчаному вира-
женні.

Наприклад, сума добутку об'єму випущеної продукції
на її середню відпускну вартість і виручку від інших опе-
рацій, не пов'язаних з реалізацією даної продукції. Тоді
формула прийме наступний вид:

 

Noe

Rfopq
Pol

ii∑ +
= ,

де q
i
 — кількість одиниць i-тієї продукції, випущеної у

звітному періоді; p
i
 — середня відпускна ціна однієї одиниці

i-тієї продукції у звітному періоді; R
fo

 — іншу виручку за
звітний період від не пов'язаних з виробництвом продукції
операцій;

4. Фондовіддача (C
p
), визначається за формулою:

 

Ac

Rfr
Cp = ,

де Ac — середня вартість основних засобів за дослід-
жуваний період, даний показник, так само як і попередній,
характеризує фондовіддачу для торговельного підприєм-
ства по тих же самих причинах. Для суб'єкта підприємниць-
кої діяльності, що займається виробничою діяльністю, чи-
сельник у варто замінити аналогічним чином, тобто вийде

наступна формула: 
 

Ac

Rfopq
Cp

ii∑ +
= ;

5. Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах) (T
fp
),

визначається за формулою:  
 

Adi

Rfr
Tfp = , де A

di
 — середня деб-

іторська заборгованість, що складається з:
1) Відвантажених товарів;
2) Розрахунків з дебіторами:
— за товари, роботи й послуги;
— за векселями отриманими;
— з дочірніми підприємствами;
— з бюджетом;
— з персоналом по іншим операціям;
— з іншими дебіторами;
— авансів, виданих постачальникам і підрядникам;
6. Оборотність коштів у розрахунках (в днях) (T

fpd
),

обчислюється в такий спосіб: 
 

Rfr

Adiдн
Tfpd

⋅
=

360
;

7. Оборотність виробничих запасів (в оборотах) (T
pc

),

розраховується в такий спосіб: 
 

Aps

Epp
Tpc = , де E

pp
 — вит-

рати на виробництво продукції, A
ps

 — середні виробничі
запаси;

8. Оборотність виробничих запасів (у днях) (T
pcd

), роз-

раховується по такій формулі: 
 

Epp

Apsднiв
Tpcd

⋅
=

360
;

9. Оборотність кредитної заборгованості (у днях) (T
ci
),

для знаходження використається наступна формула:
 

Epp

Aciдней
Tci

⋅
=

360
, де A

ci
 — середня кредиторська заборго-

ваність, що складається з:
1) Короткострокових кредитів банків;
2) Кредитів банків для працівників;
3) Короткострокових позик;
4) Розрахунків із кредиторами:
— за товари роботи послуги;
— по векселях виданих;
— по оплаті праці;
— по соціальному страхуванню й забезпеченню;
— по майновому й особистому страхуванню;
— с дочірніми підприємствами;
— по позабюджетних платежах;
— с бюджетом;
— с іншими кредиторами;
— авансів, отриманих від покупців і замовників;
10. Тривалість операційного циклу (L

oc
), обчислюєть-

ся, як сума показників № 6 й № 8 ( 
dd TpcTfpLoc += );

11. Тривалість фінансового циклу (L
fc
), дорівнює сумі

9-го й 10-го показників ( LocTciLfc += );
12. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

(K
Pdi

), розраховується, у такий спосіб: 
 

Rfr

Adi
K Pdi = ;

13. Оборотність власного капіталу (T
oc

), визначається

за формулою: 
 

Aoc

Rfr
Toc = , де A

oc
 — середня величина власно-

го капіталу за оцінюваний період;
14. Оборотність активів капіталу (T

tc
), для розрахунку

використається формула: 
 

B

Rfr
Ttc = , де B — підсумок нетто

балансу суб'єкта підприємницької діяльності;
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15. Коефіцієнт стійкості економічного зростання (K
Ceg

),

перебуває, за формулою: 
 

Oc

DP
KCeg

−
= , де D — сума диві-

дендів, виплачених акціонерам, O
c
 — власний капітал.

Застосування даної системи показників може бути
досить ефективним, за умови, якщо існує можливість
аналізу динаміки їх змін, проте лише для здійснення
оцінки рівня ефективності функціонування госпо-
дарського суб'єкта в цілому. Проте, як же бути, якщо
є потреба оцінки функціонування конкретного підроз-
ділу?

З цією метою можна скористатися методами аналізу ба-
гатофакторних мультиплікативних, адитивних та змішаних
моделей, основу яких становить той факт, що чим більш
ефективною є ОСУ, тим з більшим рівнем віддачі буде пра-
цювати підприємство в цілому.

Найпоширенішим методом аналізу рівня ефективності
функціонування ОСУ СПД є аналіз окупності виробничих
витрат та витрат на реалізацію продукції та послуг (вит-
рати на функціонування апарату управління, за винятком
капітальних вкладень на придбання приміщень, оргтехні-
ки та інших вкладень пов'язаних безпосередньо із фінан-
суванням функціонування системи менеджменту підприє-
мства) [2].

У якості показника ефекту від інвестованих у вироб-
ництво та реалізацію продукції та послуг коштів, ми ско-
ристаємося виручкою підприємства, тому що вона відби-
ває результативність діяльності підприємства за певний
період. Якщо ми скористаємося замість її, наприклад,
прибутком до оподаткування, то вона може бути як по-
зитивною, так і негативною. І в іншому випадку вийде, що
всі понесені витрати дали негативний ефект у той же час,
як отриманий результат міг бути взагалі максимально
припустимим у поточних умовах (наприклад, в умовах
економічної кризи в країні, які досить часто бувають в
Україні).

У якості показника ефективності витрат використаємо
коефіцієнт ефективності витрат або виручки на грн. вкла-
деного капіталу:

 

Fpc

Rfr
Kecg = ,

де K
ecg

 — коефіцієнт ефективності витрат; F
pc

 —

витрати на виробництво і реалізацію продукції та по-
слуг.

Скориставшись одержаним показником можна
сформувати різні моделі для визначення окремих по-
казників, які надають можливість здійснити дослід-
ження ролі певного виду витрат у діяльності госпо-
дарського суб'єкта, у тому числі,  й оцінити ефек-
тивність функціонування об'єкта віднесення даного
виду витрат.

Наприклад, якщо існує потреба дослідити роль витрат
на функціонування Відділу маркетингу підприємства, то
для цього можна сформувати певний ряд мультиплікатив-
них моделей (схема формування моделі подана за ітераці-
ями):

I ітерація:
Виділимо з загальних витрат управлінські витрати:
 

Fpc

CM

CM

Frf
Kecg ⋅= ,

де CM — сумарні управлінські витрати. Одержали на-
ступні показники:

 

CM

Frf
 — характеризує, скільки грн. виручки припадає на

одну грн. управлінських витрат,
 

Fpc

CM
 — це  частка уп равлінськи х витрат  у  за-

гальній сумі витрат підприємства за досліджуваний
період;

II ітерація:
Якщо в сумі управлінських витрат виокремити частку

витрат на функціонування маркетингового підрозділу
підприємства (CMm) і занести їх до загальної формули, то
одержимо наступні моделі:

 

Fpc

CM

CM

CMm

CMm

Frf
Kecg ⋅⋅=  і 

 

CMm

CM

Fpc

CMm

CM

Frf
Kecg ⋅⋅= ,

Нові отримані коефіцієнти можна інтерпретувати в та-
кий спосіб:

 

CMm

Frf
 — коефіцієнт віддачі управлінських витрат на

функціонування Відділу маркетингу (Kec
mm

). Цей показник
є цікавим з погляду аналізу рівня впливу якісних та об'ємних
показників на зміну рівня результативного, приклад якого
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Рис. 1. Органіграма організаційної структури управління агрофірмою
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ми розглянемо нижче.

 

CM

CMm
 — частка витрат на систему управління Відділу

маркетингу в загальних управлінських витратах.
 

Fpc

CMm
— частка управлінських витрат у Відділі маркетин-

гу у загальній сумі виробничих витрат та витрат на реаліза-
цію продукції та послуг.

Після складання моделей можна приступати безпосе-
редньо до аналізу моделей, що вийшли.

Для прикладу проаналізуємо коефіцієнт віддачі уп-
равлінських витрат на функціонування Відділу маркетин-
гу. Варто зазначити, що зворотній до досліджуваного по-
казник (коефіцієнт управлінських витрат у Відділі мар-
кетингу Kc

mm
) відбиває, яка сума управлінських витрат на

функціонування Відділу маркетингу припадає на одну грн.
виручки, що є однією з характеристик структури коштів,
виручених від реалізації продукції та послуг підприєм-
ством та інших надходжень. Отже, у цьому випадку в про-
цесі дослідження можна скористатися статистичними
методами аналізу прямих та зворотних величин показ-
ників рівня ефективності функціонування господарсько-
го суб'єкта.

Дані по агрофірмі "Таврія" (Херсонська область. Нова
Каховка) наведені в таблиці 1.

Динаміка розрахункових показників говорити про
збільшення ефективності управлінських витрат на функці-
онування Відділу маркетингу, тому що відбулося збільшен-
ня виручки від реалізації на грн. витрат на 14,8% з одночас-
ним зменшенням витрат на грн. виручки на 0,3%.

Тому що Kec
mm

 й Kc
mm

 — взаємно обернені величини, то
 

mm

mm

Kc

Kec
I

I
1

=  й 

 

mm

mm

Kec

Kc
I

I
1

= .

Рівень залежності між виручкою від реалізації та коеф-
іцієнтом віддачі витрат можна виразити через рівняння:
 

mmKecCMmFrf ⋅= , а залежність між витратами й виручкою

від реалізації:   FrfKcCMm mm ⋅=

Відповідно до статистичної методології аналізу впливу
якісних та об'ємних показників на зміну рівня результатив-
ного показника, дослідимо вплив віддачі на гривню витрат
та коефіцієнта витрат на управління Відділом маркетингу
на зміну виручки від реалізації та понесених витрат.

В процесі індексного аналізу вплив якісного показника
на зміну результативного досліджується при збереженні
об'ємного показника на рівні звітного періоду, а рівень впли-
ву об'ємного показника — при збереженості якісного по-
казника на рівні базисного періоду.

Згідно до цих правил, рівень впливу віддачі витрат (які-
сний показник) на зміну виручки визначаємо за формулою:
 ( ) 101 CMmKecKecKec mmmmmm ⋅−=∆ , де індекс показника — 1 або
0, показує, значення за який період — відповідно звіту або
базовий, використається в даній формулі.

Вплив управлінських витрат (об'ємний показник) на
зміну виручки від реалізації розраховується в такий спосіб:
 ( ) 001 mmKecCMmCMmCMm ⋅−=∆ .

А загальна зміна виручки від реалізації обчислюється в
такий спосіб:  CMmKecFrf mm ∆+∆=∆ 1 .

Таким чином, ми одержимо, що вплив зміни віддачі вит-
рат на 14,8% привело до збільшення виручки на 169,119 тис.
грн., а зміна управлінських витрат на функціонування

Відділу маркетингу на 100,83 тис. грн. привело до зростан-
ня виручки на 699,801 тис. грн.

Якщо підсумувати дані збільшення, то ми отримаємо,
що сумарне збільшення обсягу виручки становило 868,92
тис. грн., що цілком відповідає даним наведеним у таб-
лиці.

Аналогічно маємо змогу дослідити вплив зміни коефіц-
ієнта витрат на рівень управлінських витрат в процесі фун-
кціонування Відділу маркетингу (-24,37тис. грн.) і виручки
(125,20тис. грн.) .

Узагальнюючи результати аналізу, можна відмітити, що
збільшення суми управлінських витрат на функціонування
Відділу маркетингу протягом досліджуваного періоду про-
ти базисного на 100,83 тис. грн. вплинуло на зростання ви-
ручки від реалізації товарів і послуг на 699,801 тис. грн.

Безумовно, даний висновок можна вважати лише
відбиттям загальної тенденції ефективності функціону-
вання ОСУ підприємства. Найбільш повно її можна було
б відбити у випадку, якщо замість виручки всього
підприємства використати лише ту її частину, одержан-
ня якої виявилося б неможливим без участі Відділу мар-
кетингу.

ВИСНОВОК
Наведена методика здійснення аналізу є універсальною

і може бути застосована для проведення оцінки будь-якого
показника, що входить до складу організаційної структури
агрофірми.
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показники 
умовне 

позначення 

значення показників абсолютна 
зміна 

коефіцієнт 
динаміки 2011 2012 

виручка від реалізації Frf 7256,54 8125,46 868,42 1,120 

управлінські витрати на 
утримання відділу маркетингу 

CMm 1045,55 1146,38 100,83 1,096 

виручка від реалізації на 1 грн. 
витрат 

Kecmm 6,94 7,088 0,148 1,021 

Витрати на 1 грн. виручки від 
реалізації 

Kcmm 0,144 0,141 0,003 0,979 

Таблиця 1. Показники діяльності агрофірми "Таврія" за 2010—2012 рр. наведені цінами до кінця 2012 р.
на основі врахування інфляції за досліджуваний період
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Функціонування кожної суспільної системи в сучас-

ному світі визначається закладеними в її основі економ-
ічними відносинами, тобто відносинами власності на зна-
ряддя і засоби виробництва, організації, планування, ко-
ординації виробничих процесів, переважна частина яких
формуються та реалізуються у сфері праці. Особливістю
соціально-трудових відносин є наявність третього суб-
'єкта, який виступає не тільки законодавцем, арбітром, а
в певних випадках, і стороною трудових спорів, гаран-
том певних соціальних прав і соціального миру в країні.
Тому держава розглядається як повноправний третій
партнер, що активно бере участь не тільки в процесі
відтворення працівника і його сім'ї, а й у забезпеченні со-
ціального захисту людини в суспільстві в цілому.
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SOCIAL AND LABOR RELATIONS AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

Узагальнено науково-теоретичні підходи до визначення сутності соціально-трудових відносин, уста-
новлено причини, що актуалізують необхідність їх вивчення в сучасних соціально-економічних умовах
розвитку суспільства. Виокремлено та проаналізовано особливості соціально-трудових відносин як об-
'єкту державного регулювання. Розглянуто чинники формування соціально-трудових відносин, шляхи
їх розвитку, напрями активізації функцій держави щодо приведення змісту цих відносин у відповідність
зі специфікою ринкової економіки. Обгрунтовано, що умовою і базою для ефективного функціонування
системи державного регулювання соціально-трудових відносин є її інформаційне забезпечення, яке по-
винне включати: достовірну інформацію про соціально-економічний розвиток країни; регулярну статис-
тику зайнятості та соціальну статистику; спеціальні обстеження соціально-трудових відносин. Доведено
необхідність підвищення демократизації соціально-трудових відносин на основі оптимального співвідно-
шення їх державного регулювання і саморегулювання, при якому забезпечуватиметься стабільність в
країні, не допускатиметься надмірне соціальне навантаження на бізнес і буде підтримуватися позитив-
на динаміка показників рівня життя населення.

Generalized scientific and theoretical approaches to determining the nature of social and labor relations,
found reasons for the need to actualize their study in the current socio-economic conditions of society. Allocated
and analyzed the features of social and labor relations as an object of state regulation. Factors formation of
social and labor relations, ways of development trends activation functions of the state to bring the contents of
this relationship in line with the specifics of the market economy. Proved that the condition and the basis for the
effective functioning of government regulation of social and labor relations is its provision of information, which
should include: accurate information about the socio-economic development, regular employment statistics and
social statistics, special inspection of social and labor relations. The necessity of increasing democratization of
social and labor relations based on the optimal value of state regulation and self-regulation in which secured
stability in the country, not excessive social burden on business and will be supported by positive indicators of
living standards.

Ключові слова: державне регулювання, соціально-трудові відносини, чинники формування соціально-тру-
дових відносин, функції держави, інформаційне забезпечення.

Key words: government regulation, social and labor relations, factors creating social and labor relations, functions
of the state, information maintenance.

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

ПРОБЛЕМИ
Теоретичні аспекти становлення, розвитку со-

ціально-трудових відносин та визначення ролі дер-
жави в їх регулюванні висвітлюють в своїх працях
провідні вітчизняні і зарубіжні  вчені  Д. Богиня,
О. Бражко, О. Грішнова, В. Васильченко, П. Васи-
ленко, Б. Генкін, Н. Діденко, О. Долгальова, В. Жу-
ков, Т. Заславська, Н. Єсинова, А. Колот, О. Нові-
кова, Г. Осовий, О. Поплавська, В. Скуратівський,
Ю. Одегов та ін. Однак, враховуючи складність та
багатоаспектність проблеми, чимало завдань у га-
лузі теоретичного обгрунтування соціально-тру-
дових відносин як об'єкту державного регулюван-
ня залишаються невирішеними або недостатньо
розробленими.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення науково-теоретичних

підходів до визначення сутності соціально-трудових
відносин та виокремлення їх особливостей як об'єкту
державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "соціально-трудові відносини" ввійшов у нау-
ковий обіг і став широко використовуватися відносно
недавно. Необхідність вивчення соціально-трудових
відносин обумовлена наступними причинами.

1. Зміною наукових і прикладних уявлень про роль
людини у розвитку економіки. Людина розглядається
як багатогранний, багаторолевий суб'єкт соціально-тру-
дових відносин, створення необхідних умов для розвит-
ку якого є задачею найвищої складності.

2. Усвідомленням того факту, що вирішення найваж-
ливіших завдань соціально-економічної реформи в Ук-
раїні (стабілізації соціально-економічної і політичної
обстановки в країні, становлення і розвитку виробниц-
тва нового технологічного рівня, значного зниження
інфляції і підвищення життєвого рівня населення) мож-
ливо насамперед на основі співробітництва всіх сил су-
спільства в проведенні погодженої політики в сфері со-
ціально-трудових відносин і формуванні ефективної си-
стеми захисту інтересів всіх учасників соціально-трудо-
вих відносин.

3. Необхідністю повноцінної інтеграції економіки
України у світове господарство, що передбачає досяг-
нення певного рівня соціально-трудових відносин у
країні, вироблення механізму їх ефективного регулю-
вання й відповідність національної системи соціально-
трудових відносин європейським та світовим нормам
трудового права [1, с. 37; 2, с. 45].

Усвідомлення причин, з яких останнім часом у
суспільстві загострився інтерес до вивчення проблем у
трудовій сфері, повинно трансформуватись у загально-
державну та регіональні програми дій з формування на-
ціональної моделі соціально-трудових відносин. Від-
правною точкою цієї діяльності повинно бути визначен-
ня сутності та змісту цих відносин.

Існує декілька напрямків наукових досліджень у цій
сфері.

Так, провідний російський вчений трудового на-
пряму Б. Генкін визначає соціально-трудові відноси-
ни як такі, що характеризують економічні, психо-
логічні і правові аспекти взаємозв'язків індивідуумів
і соціальних груп у процесах, обумовлених трудовою
діяльністю [3, с. 347]. Це визначення можна визнати
вірним, але не достатньо повним, оскільки воно не
враховує об'єктивного характеру існування соціаль-
но-трудових відносин та результативності їх функці-
онування. Ці відносини існують незалежно від того
знаємо ми про них чи ні, бажаємо ми їх існування чи
не бажаємо. Безперечним також є факт обумовле-
ності цих відносин саме трудовою діяльністю, але
вони, в свою чергу, справляють і зворотній вплив на
процеси праці і формують ситуацію взаємозалежності
працівників.

У трактуванні українських вчених В. Васильченка,
П. Василенка соціально-трудові відносини — це об'єк-
тивно існуючий взаємозв'язок і взаємозалежність
суб'єктів цих відносин у процесі праці, які спрямовані
на регулювання якості трудового життя [4, с. 56]. За
висновками А. Колота, соціально-трудові відносини —
це комплекс взаємовідносин між їхніми сторонами —
найманими працівниками і роботодавцями, суб'єктами і
органами сторін за участі держави (органів законодав-
чої та виконавчої влади) і місцевого самоврядування, що
пов'язані з наймом, використанням, відтворенням ро-
бочої сили та спрямовані на забезпечення високого
рівня і якості життя особистості, колективів та суспіль-
ства в цілому [5, с. 14—15].

Аналіз наведених вище теоретичних підходів дозво-
ляє зробити узагальнення, згідно з яким під соціально-
трудовими відносинами слід розуміти об'єктивно існу-
ючі економічні, психологічні, правові взаємозв'язки і
взаємозалежності індивідів і соціальних груп за участю
держави, які обумовлені трудовою діяльністю і спрямо-
вані на регулювання якості трудового життя.

Предмет соціально-трудових відносин становлять
умови праці в широкому сенсі слова як сукупність ви-
робничих, трудових, соціально-психологічних факторів,
під впливом яких здійснюється трудова діяльність пра-
цівника. Соціально-трудові відносини визначають, по
суті, умови відтворення трудового потенціалу.

У житті суспільства соціально-трудові відносини
реально проявляються у виникненні протиріч і забез-
печенні взаєморозуміння та узгодження інтересів окре-
мих учасників трудової діяльності в процесі їх подолан-
ня. Це знаходить своє безпосереднє вираження в прин-
ципах і формах подолання протиріч між сторонами со-
ціального діалогу і захисту інтересів трудящих, а отже,
у формуванні певної соціальної політики і механізму її
реалізації. У цьому контексті соціально-трудові відно-
сини слід розглядати як елемент соціальної структури
держави та її соціальної політики.

Соціально-трудові відносини виконують двояку
роль у суспільстві. З одного боку, вони є дзеркалом со-
ціальної політики держави, покликаної формувати осно-
ви соціального благополуччя суспільства — знижувати
і пом'якшувати соціальні контрасти, забезпечувати до-
сить прийнятний життєвий рівень, що сприятиме утри-
манню рівня соціальної напруженості в припустимих
межах. З іншого боку — соціально-трудові відносини
виконують роль важеля, що реалізує конкретні со-
ціальні цілі і стандарти.

Реалізація принципів і цілей соціальної держави не-
можлива без формування такого типу і моделі соціаль-
но-трудових відносин, які були б адекватні рівню роз-
витку соціально-економічної системи і характеризува-
лися досить високим рівнем демократизації та відпові-
дності міжнародним нормам.

Необхідність комплексного дослідження соціально-
трудових відносин безперечна. У сучасних умовах лю-
дині відводиться провідна роль в економічному розвит-
ку. Більш конкретний прояв це знайшло у формуванні
концепції людського капіталу, що проголосила голов-
ним чинником відтворення не накопичення матеріаль-
них благ, а знання і досвід, вміння, здоров'я, рівень інте-
лектуального і фізичного розвитку та ряд інших показ-
ників якості життя людей, що забезпечують ефективне
виконання ними виробничих функцій [6, с. 27].

Природа та економічна сутність соціально-трудо-
вих відносин знаходить свій вияв у якості життя членів
суспільства і вимірюється цілою системою економічних
і соціальних параметрів, і, перш за все, показниками
розподілу національного продукту.

Формування соціально-трудових відносин — склад-
ний процес, який відбувається під впливом багатьох чин-
ників, серед яких можна виділити головні.

1. Соціально-трудові відносини — завжди резуль-
тат попереднього розвитку суспільства, тобто резуль-
тат історичних, культурних, політичних та інших фак-
торів, що визначають вихідну базу для формування і
розвитку цих відносин на кожній фазі історичного роз-
витку суспільства. Тому процес розвитку соціально-тру-
дових відносин завжди означає переоцінку та відбір тих
їх елементів, які підлягають збереженню від поперед-
ньої соціально-економічної системи або повної заміни.

2. Визначальний вплив на зміст і характер соціаль-
но-трудових відносин мають домінуючі економічні
відносини і форми власності на засоби виробництва.

3. Важливим чинником, що визначає зміст соціаль-
но-трудових відносин, є рівень економічного розвитку
країни. Чим вище рівень та темпи економічного розвит-
ку, тим ширше та економічна база і ті сукупні доходи,
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які є предметом розподілу між роботодавцями та най-
маними працівниками.

4. Соціально-трудові відносини — завжди відобра-
жають рівень соціального розвитку, що характеризуєть-
ся традиційними для даного суспільства соціальними
гарантіями та рівнем соціального захисту трудящих.

5. Самостійне значення для формування соціально-
трудових відносин має вид держави і місце соціальної
складової в системі функцій здійснюваних нею. Соціаль-
но орієнтована держава неможлива без активної со-
ціальної політики, що дозволяє направляти результати
економічного зростання на благо всіх громадян і без
законодавчого закріплення соціальних гарантій. Тому
зміст соціально-трудових відносин визначається націо-
нальною соціальною політикою.

6. Поряд із внутрішніми факторами вплив на фор-
мування соціально-трудових відносин здійснюють і
зовнішні чинники, які можна розділити на дві групи. З
одного боку, мова йде про вплив країн з високим рівнем
розвитку соціально-трудових відносин та соціального
захисту як еталонів соціального розвитку, з іншого —
не можна не враховувати і процеси глобалізації еконо-
міки. Глобальними пріоритетами нового тисячоліття є
забезпечення суспільного розвитку для людини і за до-
помогою людини. Тому на формування соціально-тру-
дових відносин впливає також ступінь запозичення пе-
редового зарубіжного досвіду та адаптованості його в
рамках національної соціальної політики.

Вступ в нове тисячоліття в західному світі ознаме-
нувалося переходом від індустріального до соціально
орієнтованого постіндустріального суспільства, в яко-
му соціальна політика набуває іншої спрямованості і
покликана вирішувати нові завдання. На думку зарубі-
жних дослідників, вона спрямована на гарантування
життєзабезпечення всіх громадян суспільства, спряму-
вання позитивного впливу інновацій на умови життя і
праці, врахування нових реалій суспільного розвитку,
пов'язаних з необхідністю визнання пріоритету людсь-
кого фактора і більш повного врахування інтересів тру-
дящих і суспільства в цілому, усвідомлення цінності інте-
лектуального потенціалу [7, с. 167].

За підрахунками Світового банку, в промислово роз-
винених країнах 75% суспільного багатства становить
інтелектуальний потенціал і тільки 25% — це природні
багатства. На противагу цьому в Україні 84% суспіль-
ного багатства складають природні багатства [8, с. 85].
Разом з тим для соціальної політики XXI століття ха-
рактерна орієнтація на міжнародні норми і тенденції
розвитку соціально-трудових відносин та їх гармоніза-
ція з міжнародними вимогами.

Нарешті, державна соціальна політика покликана
стати складовою частиною і провідною ланкою в про-
цесі розробки та вирішенні таких глобальних проблем,
як гідна праця і життя, безпека, захист екології тощо.

Це передбачає неминучість орієнтації на стандарти
і норми соціально-трудових відносин, визнаних світо-
вою спільнотою, що знаходять своє цілісне відображен-
ня в діяльності Міжнародної організації праці (МОП),
прийнятих нею конвенціях і рекомендаціях, а також у
роботі інших міжнародних організацій.

Виходячи з перерахованих вище факторів, що впли-
вають на процес формування і розвитку соціально-тру-
дових відносин, слід підкреслити можливість двоякого
шляху їх розвитку:

— еволюція форм соціально-трудових відносин у
рамках відносно незмінних економічних відносин;

— радикальна трансформація соціально-трудових
відносин, обумовлена зміною суспільного ладу.

На формування соціально-трудових відносин впли-
ває здатність кожного партнера відстоювати свої
інтереси. Оперативність та ефективність соціального
діалогу обумовлені, головним чином, наявністю силь-
них соціальних партнерів. Оскільки результати еконо-
мічної діяльності забезпечуються на мікрорівні

підприємцем або роботодавцем, то саме його здатність
управляти виробництвом, швидко реагувати на зміни в
ринковій сфері і пристосовуватись до наявного ринко-
вого попиту забезпечує ефективне функціонування
економічної системи. А це неможливо без надання ши-
роких повноважень підприємцям у господарській
діяльності. Навпаки, надмірне обмеження їх повнова-
жень може стати стримуючим фактором економічно-
го зростання.

Захист прав трудящих, в свою чергу, залежить від
сили авторитету і активності представників працівників
у колективних переговорах в особі профспілок та їх
об'єднань чи інших представників, що обираються най-
маними працівниками.

Тому демократизація соціально-трудових відносин
неможлива без формування ефективних інститутів со-
ціального діалогу, що дозволяють регулювати їх на дво-
сторонній основі. При цьому, чим дієвішим є механізм
двосторонніх переговорів, тим менший тягар лягає на
державу як арбітра соціальних інтересів у переважній
більшості трудових питань.

Іншою особливістю процесів формування соціаль-
но-трудових відносин є те, що вони перебувають під дією
ринкових і неринкових факторів.

Ринкові елементи соціально-трудових відносин — це
ті результати функціонування ринкових відносин і рин-
ку праці, які стихійно проявляються в рівнях зайнятості,
середньої заробітної плати та безробіття на ринку праці.

Неринкові елементи — це, перш за все, цілий ряд
зобов'язань, прийнятих на себе державою, виходячи з
конвенцій МОП, які знаходять своє відображення в ук-
раїнському законодавстві і покликані пом'якшити со-
ціальні наслідки функціонування стихійних ринкових
сил.

Вихідними передумовами і основою для формуван-
ня соціально-трудових відносин є, перш за все, визнані
державою міжнародні нормативні акти, що встановлю-
ють права і свободи людини у сфері праці.

По суті, державне регулювання виходить з необхід-
ності впливу на ринкові елементи соціально-трудових
відносин за допомогою запровадження законодавчих
норм і являє собою систему заходів з реалізації соціаль-
ної відповідальності держави в умовах ринкової еконо-
міки. Важлива роль у формуванні соціально-трудових
відносин належить не тільки національному законодав-
ству, а й здатності держави забезпечити дотримання цих
законів, виступати арбітром у відносинах роботодавців
і найманих працівників. Важливою також є здатність
держави забезпечувати оптимальний баланс їх інтересів,
активність кожного з соціальних партнерів у боротьбі
за свої інтереси в рамках чинного національного зако-
нодавства.

По-суті, система державного регулювання соціаль-
но-трудових відносин включає в себе формування за-
конодавчої бази та механізму проведення законів у
життя інститутами виконавчої та судової влади, об'єд-
наннями роботодавців і працівників.

Приведення змісту соціально-трудових відносин у
відповідність зі специфікою ринкової економіки немож-
ливе без активізації державних функцій за такими
основними напрямами:

— коригування чинного законодавства з метою по-
силення правового закріплення державних гарантій тих
аспектів трудової діяльності, які стосуються відтворен-
ня умов життєзабезпечення найманих працівників, реа-
лізації на практиці у відповідності з існуючим законо-
давством мінімального рівня соціальних гарантій та
соціального захисту, адекватних вимогам цивілізованих
соціально орієнтованих держав і міжнародних норм;

— вдосконалення трудового законодавства в на-
прямі захисту працівників від стихійних проявів функ-
ціонування ринку праці та запобігання їх негативного
впливу на суспільство, досягнення його соціальної ста-
більності;
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— розробка та реалізація довгострокової економі-
чної політики держави, спрямованої на забезпечення
балансу інтересів соціальних партнерів і підтримку спра-
ведливого компромісу як однієї з умов забезпечення
соціальної стабільності в країні і високої якості життя;

— формування механізму, що гарантує поступове
підвищення рівня соціального захисту відповідно до
темпів економічного розвитку країни.

Необхідною умовою і базою для ефективного фун-
кціонування системи державного регулювання соціаль-
но-трудових відносин є її інформаційне забезпечення,
яке повинне включати:

по-перше, достовірну інформацію про соціально-
економічний розвиток країни, що допомагає роботодав-
цям більш раціонально планувати інвестиції, розширю-
вати бізнес і створювати нові робочі місця;

по-друге, регулярну статистику зайнятості, що доз-
воляє визначити основні напрямки політики держави і
здатну оцінити наслідки впливу конкретних законодав-
чих та інших нормативно-правових актів на зайнятість і
рівень життя населення;

по-третє, формування соціальної статистики, здат-
ної оцінити соціальні наслідки реалізації політики в га-
лузі забезпечення умов і охорони праці, оплати та сти-
мулювання праці, а також соціального захисту трудя-
щих;

по-четверте, проведення спеціальних обстежень
соціально-трудових відносин з метою виявлення право-
вих та економічних аспектів, що вимагають прийняття
спеціальних заходів і рішень з боку держави.

Кінцева мета державного регулювання — демокра-
тизація соціально-трудових відносин, що розглядаєть-
ся як ознака цивілізованості та соціальної орієнтації
держави, інструмент стабільності в суспільстві.

Високий рівень демократизації соціально-трудових
відносин означає наявність наступних чинників:

— зрілість і повнота національного законодавства
про працю та його відповідність нормам, закріпленим
міжнародними конвенціями МОП;

— досягнення такого рівня соціально-трудових
відносин, за якого переважна частка трудових проблем
вирішувалася б шляхом двостороннього діалогу без дер-
жавного втручання, але в рамках чинного національно-
го законодавства;

— мінімізація трудових проблем, що вимагають
втручання держави як третьої зовнішньої сили та ефек-
тивне вирішення яких пов'язане з формуванням дієвих
інститутів ринкової економіки, об'єднаних загальними
цілями збереження та підтримання соціального миру.

Пряме втручання в соціально-трудові відносини є
однією з функцій державного управління, здійснення
якої пов'язане з витратами бюджетних фінансових ре-
сурсів. Тому, чим вище рівень демократизації соціаль-
но-трудових відносин в країні і чим менше безпосереднє
втручання держави в цю сферу, тим менше потрібно
державних коштів для фінансування такої діяльності.

Зрозуміло, що на кожній стадії економічного роз-
витку, і особливо в перехідній економіці, принципового
значення набуває пошук такого оптимального співвідно-
шення державного регулювання і саморегулювання со-
ціально-трудових відносин, при якому забезпечувати-
меться стабільність в країні, не допускатиметься над-
мірне соціальне навантаження на бізнес і буде підтри-
муватися позитивна динаміка показників рівня життя
населення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, комплексне вивчення соціально-трудових

відносин в Україні та їх державного регулювання перед-
бачає не тільки дослідження національних аспектів
їхнього розвитку, але і всебічний аналіз міжнародних
чинників впливу. Це означає розгляд сформованих со-

ціально-трудових відносин та міжнародних систем за-
хисту прав і свобод людини, заснованих на документах
ООН, Європейської конвенції про права людини, Євро-
пейської соціальної хартії та діяльності спеціальної
міжнародної організації з захисту прав трудящих, ство-
реної на основі трипартизму — Міжнародної організації
праці.

Література:
1. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-тру-

довые отношения: [учеб. пособие] / Н.И. Есинова. — К.:
Кондор, 2003. — 464 с.

2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-тру-
дові відносини: [підручник] / О.А. Грішнова. — К.: Знан-
ня, 2004. — 535 с.

3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда:
[учебник для вузов] / Б.М. Генкин; 3-е изд. доп. — М.:
Издательство НОРМА, 2001. — 448 с.

4. Васильченко В.С. Ринок праці: теоретичні основи
і державна практика / В.С. Васильченко, П.М. Василен-
ко. — К.: Інститут підготовки кадрів державної служби
зайнятості, 2000. — 317 с.

5. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія
і практика регулювання: [монографія] / А.М. Колот. —
К.: КНЕУ, 2005. — 230 с.

6. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзи-
тивной экономике: формирование, оценка, эффектив-
ность исследования / А.И. Добрынин, С.А. Дятлов,
Е.Д. Цыренова. — СПб.: Наука, 1999. — 309 с.

7. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.
Опыт социального прогнозирования / Д. Белл; пер. с
англ. — М.: Academia, 1999. — 956 с.

8. Бурковський І. Оцінка потреб України в галузі
сприяння міжнародній торгівлі. Вплив торгівельної по-
літики на людський розвиток / І. Бурковський, В. Мов-
чан. — К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної
стрічки, 2011. — 130 с.

References:
1. Esinova, N.I. (2003), Ekonomika truda i sotsialno-

trudovye otnosheniya [Labor economics and labor
relations], Condor, Kyiv, Ukraine.

2. Grishnova, O.A. (2004), Ekonomika pratsi ta
sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and labor
relations], Znannya, Kyiv, Ukraine.

3. Genkin, B.M. (2001), Ekonomika i sotsiologiya truda
[Economics and Sociology of labor], NORMA, Moscow,
Russian Federation.

4. Vasilchenko, V.S. and Vasilenko, P.M. (2000), Rynok
pratsi: teoretychni osnovy i derzhavna praktyka [Labor
market: theoretical foundations and public practice], In-
stytut pidhotovky kadriv derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti,
Kyiv, Ukraine.

5. Kolot, A.M. (2005), Sotsialno-trudovi vidnosyny:
teoriya i praktyka rehulyuvannya [Labor relations: theory
and practice regulation], KNEU, Kyiv, Ukraine.

6. Dobrynin, A.I. Dyatlov, S.A. and Tsyrenova, E.D.
(1999), Chelovecheskiy kapital v tranzitivnoy ekonomike:
formirovaniye, otsenka, effektivnost issledovaniya [Human
capital in transitive economy: the formation, evaluation,
efficiency studies], Nauka, St. Petersburg, Russian Fede-
ration.

7. Bell, D. (1999), Gryadushcheye postindustrialnoye
obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniya [The
coming post-industrial society. Experience in social
forecasting], Academia, Moscow, Russian Federation.

8. Burkovsky, I. and Movchan, V. (2011), Otsinka
potreb Ukrayiny v haluzi spryyannya mizhnarodniy torhivli.
Vplyv torhivelnoyi polityky na lyudskyy rozvytok
[Assessing the needs of Ukraine in international trade
promotion. The impact of trade policy on human de-
velopment], Analitychno-doradchyy tsentr Blakytnoyi
strichky, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 28.02.2014 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 5/2014116

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У багатьох країнах жінок і чоловіків не тільки сприй-

мають, але й оцінюють по-різному, обгрунтовуючи це ген-
дерними особливостями та різницею в їхніх здібностях,
відмінностями у розподілі влади між ними. При цьому ген-
дерні ролі й норми не мають універсального змісту і знач-
но відрізняються в різних країнах. У цьому розумінні бути
чоловіком або жінкою означає зовсім не володіння яки-
мись природними якостями, а виконання певної ролі. Дот-
римання державою гендерного паритету в усіх сферах її
діяльності дає особистості (жінці, чоловіку) рівні умови
для реалізації прав людини, для участі в національному,
політичному, економічному, соціальному та культурно-
му розвитку, для отримання рівних винагород за резуль-
татами цієї участі. Особливості службової кар'єри жінки
у військовій організації.

За останні роки у Збройних Силах України багато по-
сад стало комплектуватися за рахунок прекрасної статі.
Раніше в радянські часи жінки були військовими лікаря-
ми, медсестрами, юристами, писарями в штабах, службах
і т.п. Тепер жінки стали обіймати майже усі офіцерські
посади, у тому числі і командні. Раніше такі випадки були
одиничними, а нині жінки широким "фронтом" пішли у
військові менеджери.

Поетапний перехід на контрактну систему комплек-
тування є важливою складовою реформування Збройних
Сил України. Нова система комплектування передбачає
прийом на військову службу за бажанням. Демократичне
суспільство, яке будує Україна, надає рівні можливості
для чоловіків та жінок — це стосується й  набору на
військову службу. Крім цього, соціально демографічна
криза в нашому суспільстві та наявність значної кількості
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безробітних, більша частина з яких — жінки, сприяли сут-
тєвому зростанню кількості жінок в армії. Сьогодні пе-
рехід армії на контрактну систему комплектування вже
не можливо уявити без широкого залучення жінок до
військової служби. Тому науковий аналіз проблем жінок
в армії, пошук шляхів їх розв'язання стає все більш акту-
альним і необхідним для ефективного реформування ар-
мійського організму.

Проблеми жінок у війську є предметом гендерних дос-
ліджень, які спочатку проводились у рамках соціології
праці, соціології родини та соціології освіти з середини
60—70-х років минулого століття. Більшість науковців,
що проводили такі дослідження, дотримувалися патріар-
хальних поглядів, сутність яких полягала в тому, що ос-
новна роль жінки в суспільстві — ведення домашнього гос-
подарства та виховання дітей. Але вже наприкінці 70-х
років, частина дослідників обстоювала егалітарну концеп-
цію взаємовідносин статей. Така концепція базувалася на
принципах заперечення відносин панування та підкорен-
ня між чоловіком та жінкою. Розвиток даної концепції
посилився в середині 80-х років, коли почалося форму-
вання політики рівних можливостей для жінок та чо-
ловіків. Зростає увага дослідників до проблем жінок [2].

Починаючи з середини 90-х років, з'являються робо-
ти українських дослідників проблем гендера. Це моногра-
фія І. Жеребкіної "Женское, политическое, бессознатель-
ное", Л. Смоляр "Минуле заради майбутнього", Н. Лав-
риненко "Женщина: самореализация в семье и обществе
(гендерный аспект)" та ін.

Найбільшу увагу дослідники приділяли питанням:
жінки та влада, роль та місце жінки в суспільстві, жінки
та насилля, безробіття жінок, жіноче підприємництво.
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Хочемо зауважити, що масштабного дослідження,
спрямованого на вивчення питання жінки в армії Украї-
ни, ще не проводилося. Окремі аспекти гендерних питань
в армії вивчалися у Національній академії оборони Ук-
раїни та в Харківському університеті Повітряних Сил. У
той же час гендерний підхід до військової діяльності ак-
тивно розробляється в Російській Федерації. За 1993—
2013 рр. з гендерних питань щодо Збройних Сил захище-
но 8 докторських та 26 кандидатських дисертацій. У 2001
р. в Академії військових наук Росії створена наукова сек-
ція "Гендерні проблеми військової діяльності", яка сьо-
годні успішно працює.

Проблеми статі до недавнього часу не було прийнято
обговорювати в контексті питань публічної політики дер-
жави і тим більш вони дуже мало вивчалися та розгляда-
лися стосовно сфери безпеки та оборони нашої держави.
Але саме держава бере на себе гарантування умов і спри-
яння активності для кожної статі, враховуючи реальні си-
туації й забезпечує правове упорядкування соціально-ста-
тевих відносин [8] .

Сьогодні жінки активно реалізують себе в усіх, без
винятку, сферах суспільної діяльності, зокрема і у сфері
захисту нашої Вітчизни [5]. Якщо раніше Збройні Сили
України традиційно були чи найконсервативнішим сусп-
ільним інститутом щодо питання перебування жінок на
військовій службі, то на цей час майже 10 % особового
складу Збройних Сил України — жінки. Найчисельніша
категорія жінок — військовослужбовці служби за кон-
трактом, які становлять близько 40% від загальної
кількості жінок-військовослужбовців.

Міністерством оборони України спільно з Генераль-
ним штабом Збройних Сил України сплановано та про-
водиться низка заходів, які у першу чергу направлені на
роз'яснювальну роботу серед різних категорій військо-
вослужбовців, вивчення та узагальнення необхідної
інформації, а саме: розробка методичних рекомендацій
командирам (начальникам) з питань реалізації та забез-
печення гендерної рівності військовослужбовців, пра-
цівників у Збройних Силах України; організація та про-
ведення анонімного соціологічного дослідження у Зброй-
них Силах з питань додержання гендерної рівності та
подальшим гендерним аналізом та розробкою механізму
реалізації; здійснення контролю та надання допомоги
органам військового управління, з'єднань, військових ча-
стин, установам Збройних Сил.

Разом з тим, слід відзначити, що сьогодні не все
вдається у Збройних Силах, щодо забезпечення прав
жінок. Перш за все, в окремих командирів (начальників)
переважають настрої гендерного нігілізму, вони не бажа-
ють перейматися проблемами жінок, надавати можли-
вості для підвищення їхнього професійного рівня, освіти,
інтелектуального розвитку та просування по службі. Зви-
чайно, можна запровадити механізми і нормативи гендер-
ної трансформації в оборонній сфері, проте це не завжди
схвалюють як командири, так і підлеглі військовослуж-
бовці. Усталені стереотипи важко зруйнувати новими, а
подекуди нав'язуваними правилами поведінки. Тож удос-
коналення як законодавства, так і діяльності органів
військового управління, у тому числі безпосередньої ро-
боти службових осіб на місцях у цьому напрямі, має бути
поступовим і виваженим.

Поряд з цим інформаційно-роз'яснювальна та про-
світницька робота щодо впровадження у військах (силах)
принципів гендерної рівності, вимог законодавства Украї-
ни з цих питань ще не набула необхідної дієвості. А це, у
свою чергу, призводить до втрати у переважної більшості
жінок-військовослужбовців необхідної військово-про-
фесійної мотивації, прагнення до самореалізації у рам-
ках військової професії [1].

На жаль, у Збройних Силах України існують пробле-
ми, щодо дотримання гендерної рівності. Що стосується
жінок-військовослужбовців, то це нестача (відсутність)
зручної та гігієнічно придатної для використання військо-
вої форми одягу, прояви грубості з боку командирів та
колег-чоловіків, обмеження можливостей у професійно-
му і службовому зростанні, підвищенні освітнього рівня.
Мають місце окремі випадки обмеження соціальних прав
жінок у частині дотримання чинного законодавства з пи-
тань материнства і дитинства, а саме: залучення жінок,
які мають дітей віком до трьох років, від трьох до чотир-

надцяти років або дітей-інвалідів, до робіт у вихідні дні,
направлення у відрядження без їхньої згоди, відмова у
прийнятті на роботу вагітним жінкам і тим, які мають дітей
до трьох років [3, 4].

Але враховуючи тенденцію до зростання чисельності
офіцерів-жінок у лавах Збройних Сил України, необхід-
но вжити комплексних заходів щодо вирішення питань
проходження служби жінками-військовослужбовцями,
що має в подальшому надати їм можливість активно роз-
вивати свою військову кар'єру та більш ефективно вико-
ристовувати свій потенціал. Водночас, нам треба розумі-
ти, що Збройні Сили України є частиною українського
суспільства. Тут існують ті ж самі проблеми та панують
такі ж стереотипи. Тому забезпечення належної ролі
жінки є питанням комплексним та суспільним. Але забез-
печення рівності чоловіків і жінок у війську є одним з го-
ловних питань функціонування Збройних Сил України в
контексті демократичного розвитку України.

Зважаючи на вимоги чинного законодавства, значну
чисельність військовослужбовців-жінок у Збройних Си-
лах України та з урахуванням умов переходу до комплек-
тування Збройних Сил на контрактній основі, проведен-
ня зазначених заходів надасть можливість регулювати та
впливати на порядок проходження служби жінками-
військовослужбовцями у Збройних Силах без шкоди бой-
овій готовності Збройних Сил та більш ефективним вико-
ристанням можливостей обох статей.

За останні роки в Україні прийнято ряд нормативно-
правових актів, які регламентують "новий" як для держа-
ви в цілому, так і для Збройних Сил України напрям дер-
жавної політики — гендерну політику

Закон України "Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків", який набрав чинності з 1 січня
2006 року, передбачає застосування спеціальних тимча-
сових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між
можливостями жінок і чоловіків у реалізації рівних прав,
наданих їм Конституцією і законами України.

Питання гендерної політики стосуються соціальних
можливостей кожної статі в освіті, професійній діяль-
ності, доступі до влади, сімейній ролі та репродуктивній
поведінці й є одним з базових вимірів соціальної струк-
тури суспільства.

Соціальна складова в системі суспільно-політичних і
економічних пріоритетів України на сьогодні набирає ваги
одного з домінуючих національних інтересів, адже най-
важливішим об'єктом національної безпеки, без сумніву,
є права та свободи громадянина.

Розглянемо основні причини, що спонукають жінку
до обрання військової служби. Результати дослідження
показують, що більшість жінок йдуть на службу з еконо-
мічних причин — приваблює задовільне грошеве утриман-
ня. Важливе значення має можливість самореалізації в ар-
мійських умовах. Поряд із цим військова служба надає
можливість жінкам отримати спеціальність, освіту для по-
дальшого цивільного життя після звільнення з армії:

— почуття соціальної захищеності;
— постійний заробіток;
— речове;
— медичне забезпечення;
— гарантована оплачувальна відпустка — все це

сприяє залученню жінок до лав Збройних Сил.
Неабияку роль у прагненні жінок поступити на

військову службу відіграє й такий фактор, як можливість
влаштувати особисте життя, знайти друзів, продовжити
родинні традиції.

За даними російських дослідників, основними елемен-
тами військово-професійної мотивації жінок-курсантів
ВВНЗ є:

— можливість самореалізації — 27%;
— можливість працевлаштування — 19%;
— високе грошеве утримання — 13%;
— можливість влаштувати особисте життя — 12%;
— можливість зробити кар'єру — 8%;
— почуття обов'язку перед Вітчизною — 4%;
— можливість отримати житло — 3%.
Аналіз ціннісно мотиваційної сфери жінок військо-

вослужбовців за віковою ознакою дозволив виявити
стійку динаміку. Для більшості жінок старшого поколін-
ня (від 30 до 45 років) родина та робота (військова служ-
ба) є основними цінностями в житті. Для молодих жінок
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(від 20 до 30 років) пріоритетами у житті є гроші та друзі.
При цьому 37% молодих жінок з досить високим рівнем
освіти у порівнянні з жінками старшого покоління (12%),
виявили більшу незадоволеність малозмістовним харак-
тером військової діяльності, що не дає можливість осо-
бистісної самореалізації. Важливим є питання кар'єрно-
го росту жінок в умовах Збройних Сил, гармонійного
поєднання військової служби та особистісного життя. Це
питання стосується у першу чергу жінок, що мають дітей.
Поміж матерів 33% відмічають труднощі, пов'язані з не-
обхідністю догляду за дітьми, особливо дітьми дошкіль-
ного віку.

Дії жінки військовослужбовця стосовно кар'єри в
армії можуть бути різними, але досвід Збройних Сил країн
світу вказує, що жінки військовослужбовці, як правило,
обирають одну з таких стратегій поведінки:

— особисте життя жінки відходить на другий план, а
всі сили, знання спрямовуються на побудову військової
кар'єри;

— військова кар'єра відходить на другий план, біль-
ша увага надається особистісному життю;

— жінки намагаються гармонійно поєднати кар'єру
та особисте життя. При цьому в окремі періоди життя
більша увага надається або кар'єрі, або особистісному
життю.

Результати дослідження, проведеного у збройних си-
лах Франції показують, що прихильники першої стратегії
поведінки серед опитаних жінок військовослужбовців ста-
новлять 50%, другої — 11% та третьої — 39%. Що сто-
сується професіональної поведінки жінок-військовос-
лужбовців, то під час дослідження було визначено кілька
груп:

— Перша група — надають пропозиції щодо вдоско-
налення військовою професійної діяльності (3%).

— Друга група — займаються впровадження нових
ідей у практику (12%).

— Третя група — прагнуть до балансу інтересів служ-
би та особистих інтересів (73%).

— Четверта група — зацікавлені у збереженні тради-
ційного процесу професійної діяльності без активної
зміни його структури, типів та форм професійної актив-
ності (10%) .

Але все ж таки досі у збройних силах більшості дер-
жав із значною перевагою домінують чоловіки. Це пов'я-
зано зі стереотипом щодо розподілу ролей чоловіків та
жінок у суспільстві.

Адже загальновизнаною є думка, що завдання чо-
ловіків "захищати країну та охороняти слабших — жінок,
дітей" . Більшість аргументів базується на тому, що жінки
є фізично слабшими, і не діють ефективно у бойовій ситу-
ації. Але ця думка помилкова, тому що об'єктивні дані
різноманітних досліджень стверджують, що ті фізичні до-
сягнення, які були рекордними для чоловіків 10—20 років
назад, на цей час є доступними жінкам [6 ]. Тому за умо-
ви однакової підготовки та однакового ставлення до
жінок та чоловіків вони так само ефективно виконують
свої обов'язки, як і чоловіки. Тим більше, що не кожен
чоловік це "хороший" солдат. Враховуючи зміну харак-
теру сучасних бойових дій, кількість м'язів не відіграє
значущу роль, а отже, гендер не повинен виступати ос-
новним чинником під час визначення ролей чоловіків і
жінок у військових структурах [7]. Зважаючи, що у сфері
оборони зі значною перевагою домінують чоловіки та
чоловічі стереотипи, у різний спосіб застосовані гендерні
підходи означатимуть визнання цінностей та позитивних
вигод від запровадження жіночого погляду на проблему
служби жінок у збройних силах [6].

Аналіз проходження військової служби військовос-
лужбовцями-жінками у Збройних Силах України у пері-
од з 2004 до 2013 року свідчив, що при зменшенні загаль-
ної чисельності військовослужбовців чисельність військо-
вослужбовців-жінок мала динаміку на збільшення в усіх
категоріях.

Сьогодні жінка у військовому однострої — це об'єк-
тивна реальність. Вона реалізує свої можливості фактич-
но в усіх сферах військової діяльності. Так, у лавах Зброй-
них Сил України проходять військову службу близько 19
тис. жінок-військовослужбовців, з них більше 1100 офі-
церів, майже 2,5 тис. прапорщиків, 14,5 тис. сержантів і
солдатів військової служби за контрактом, більше 100 кур-

сантів.
Станом на 01.01.2011 р. у Збройних Силах України

проходили військову службу 19186 жінок, у тому числі:
офіцерів — 1145 осіб; прапорщиків-2735 осіб; сержантів і
солдатів за контрактом — 15 137 осіб; курсантів — 169
осіб. Кількість жінок-працівників у Збройних Силах Ук-
раїни складала: 52 307 осіб, з них державних службовців
— 4 219 осіб.

 На керівних посадах (штатне найменування посади
"начальник", "командир") було осіб офіцерського складу
— 422 жінки, прапорщиків (мічманів) — 1001 жінки.

У видах Збройних Сил України військовослужбовців
— жінок: Військово-Морські Сили Збройних Сил Украї-
ни — 1823 особи; Сухопутні війська — 7292, Повітряні
Сили — 6557 осіб . Якщо у 2008 році жінки-офіцери скла-
дали 0,7 відсотків від всього офіцерського складу, то у 2011
році це — 2,25 відсотки.

Загальна чисельність жінок-офіцерів збільшилась
майже в двічі починаючи з 2008 року з 598 до 1145 у 2011
році. Збільшилася і чисельність прапорщиків — жінок, так
з 9,3 відсотків від загальної чисельності у 2008 році до 15,6
відсотків у 2011 році. Загальна чисельність військовослуж-
бовців — жінок, які проходили в 2011 році військову служ-
бу за контрактом — 15137 ( 43,4 %).

Для порівняння наводимо дані за Російську Федера-
цію. Так, на початок

2011 р. у силових відомствах Російської Федерації
проходили військову службу понад 500 тис. жінок. Зван-
ня полковник сьогодні мають 27 жінок, підполковник —
97, майор — понад 350.

Особливістю сьогодення є те, що жінками-військовос-
лужбовцями опановуються бойові спеціальності, на пер-
ший погляд не властиві жінкам: льотчик, штурман, моряк,
десантник, кулеметник, гранатометник, стрілець, планше-
тист, оператор та інші. Вони також реалізують себе в
службі і на традиційно "жіночих" військових посадах
юристів, медиків, зв'язківців, політологів, психологів,
культурологів, фінансистів, перекладачів. Варто зазначи-
ти, що на даний час фаховий рівень жінок-військовослуж-
бовців розподіляється таким чином: технічну освіту ма-
ють 41%, гуманітарну — 23%, економічну — 16%.

За оцінками начальників органів військового управл-
іння, саме жінки більш ретельно і старанно виконують свої
службові обов'язки. Підтвердженням цьому є їх участь у
заходах оперативної і бойової підготовки Збройних Сил,
зокрема у масштабних навчаннях "Морський вузол",
"Рішуча дія" та інших, за підсумками яких засвідчена спро-
можність військовослужбовців-жінок виконувати обо-
в'язки служби у складній, швидко змінюваній обстановці.

За відгуками командирів військових частин та
підрозділів саме військовослужбовці-жінки найбільш ре-
тельно та старанно виконують свої службові обов'язки.
Основними позитивними моментами у військовій службі
жінок, за оцінками їх колег є: велика працездатність;

— внутрішня самодисципліна;
— відповідальність за доручену справу;
— професіоналізм.
Їх присутність значно пом'якшує морально-психоло-

гічну атмосферу у військових колективах, змушує коман-
дирів та начальників бути більш стриманими і головне —
значно підвищується культура взаємостосунків між
військовослужбовцями в самому колективі.

Частка порушень військової дисципліни жінками —
мінімальна. Статистичні дані проведеного соціологічно-
го опитування у структурних підрозділах видів Збройних
Сил України свідчать, що найбільша кількість військовос-
лужбовців-жінок проходять службу на посадах військо-
вослужбовців служби за контрактом. Слід зазначити, що
на відміну від чоловіків освітній рівень військовослуж-
бовців-жінок значно вищий. За результатами зазначених
опитувань.

Основні причини призову жінок:
Перше — жінка є дружиною військовослужбовця, або

членом сім'ї військовослужбовця — 47,44 % опитаних. Має
місце ситуація, коли працевлаштуванням жінки займаєть-
ся чоловік або батьки.

Друге — рівень грошового забезпечення військовос-
лужбовців — 34,62 % опитаних.

Трете — неможливість працевлаштуватися у цивіль-
них структурах — 23,08 %. Далі йдуть — рівень пенсійно-
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го забезпечення військовослужбовців — 19,23% та існу-
вання певної системи пільг та заохочень для військовос-
лужбовців — 17,95 %. У своїй більшості, у Збройних Си-
лах України проходять військову службу дружини, донь-
ки та родичі військовослужбовців.

Що стосується соціальних пільг, то названі більшістю
необхідні пільги актуальні не лише для військовослуж-
бовців-жінок, а й для всіх категорій військовослужбовців:
безкоштовний проїзд, відповідна компенсація за піднай-
ом житла, відновлення усіх пільг, передбачених законо-
давством. Крім того, військовослужбовці-жінки не задо-
волені соціальним захистом: 49 % зазначаються ступінь
соціального захисту низьким, 38 % оцінюють його як до-
сить середній. Разом із тим, результати опитування щодо
рівня реалізованості жінок у службовій кар'єрі та подаль-
ших можливостей у проходженні служби досить нега-
тивні.

Вони свідчать, що більшість військовослужбовців-
жінок скептично ставляться до престижу жінки-військо-
вослужбовця у нашому суспільстві. Так, близько 32 %
військовослужбовців-жінок оцінюють його, як середній,
біля 17% вважають, що він взагалі відсутній, ще 15 % оці-
нюють його нижче середнього, 15 % зазначили, що їм важ-
ко визначитись у цьому питанні. Така ж ситуація спосте-
рігається у питаннях відношення військовослужбовців-
жінок до власної військової кар'єри. Більшість опитаних
— 46 % вважають, що однозначно не мають перспективи
зробити військову кар'єру, 23 % вважають, що скоріше не
мають такої перспективи. Позитивну відповідь на дане за-
питання надали 20 % військовослужбовців-жінок: 8 % заз-
начають, що таку перспективу мають, 12 % відповіли, що
скоріше мають. 10 % не можуть визначитися у даному пи-
танні. При переході до європейських стандартів у сфері
оборони прикро розуміти, що жінки продовжують вико-
нувати роль "допоміжної сили" і не мають реальних рівних
можливостей. Рівень інформованості та стереотипи ми-
нулого щодо зазначеного питання продовжують відпові-
дати стандартам та підходам "радянських часів". Звичай-
но, ряд окреслених проблем стосуються не тільки жінок,
а й військовослужбовців-чоловіків.

Проте на тлі випадків звільнень жінок-офіцерів з лав
Збройних Сил України спостерігається тенденція до
збільшення загальної чисельності жінок-офіцерів упро-
довж 2012 року на 12%.

При цьому найбільше зросла чисельність жінок-офі-
церів у військовому званні "лейтенант" на 127%, "підпол-
ковник" — на 118%; "полковник" — на 100%.

Збільшення чисельності жінок-офіцерів, тобто тих, що
проходять службу на керівних посадах, є одним з базо-
вих показників планомірного впровадження гендерної
політики в діяльність Збройних Сил України.

У Військовому інституті Київського національного ун-
іверситету імені Тараса Шевченка курсантам, які навча-
ються за спеціальностями "Психологія" та "Політологія",
надається курс лекцій "Ґендерні дослідження" (36 год.).
У інституті опубліковано низку статей з досліджень
щодо проблематики гендерної рівності серед курсантів
вищих військових навчальних закладів: "До проблеми
індивідуально-психологічних особливостей адаптації кур-
сантів-дівчат до умов навчання у цивільному вищому на-
вчальному закладі" та "Ґендерні особливості адаптації
курсантів до умов навчання у цивільному вищому навчаль-
ному закладі".

Підготовлено та видано інформаційно-просвітниць-
кий бюлетень "Ґендерна складова у процесі розвитку
Збройних Сил України в контексті загальних гендерних
перетворень в Україні та у світі", який розіслано до
військових частин.

Також визначено посадові особи Міністерства обо-
рони та Генерального штабу Збройних Сил України прой-
шли навчання за інтенсивним курсом "Логіко-структур-
ний підхід до впровадження гендерної політики", органі-
зовані Програмою розвитку ООН (Програма рівних мож-
ливостей) в Україні за підтримки Шведського агентства
міжнародного розвитку (SIDA). У військових засобах
масової інформації запроваджено постійну рубрику та
забезпечено роботу в Міністерстві оборони України ано-
німного телефону довіри з питань дотримання прав лю-
дини та гендерної рівності. Але звичайно цих заходів не-
достатньо. Потрібно прийняти принципове рішення на ви-

конання Закону України "Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків": створити консульта-
тивно-дорадчий орган у Міністерстві оборони України —
Комісію з питань рівності прав жінок і чоловіків із залу-
ченням представників усіх зацікавлених структурних
підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу
Збройних Сил України, представників громадських орган-
ізацій. Створення Комісії передбачатиме зосередження
особливої уваги на розробці відповідної стратегії, про-
блемах забезпечення рівних можливостей чоловіків і
жінок при прийнятті на службу (звільнені), створенні умов
для користування всіма формами навчання, підвищення
кваліфікації, реалізації права на додаткову освіту, спри-
яння професійній та управлінській кар'єрі [5].

Підсумовуючи слід констатувати, що представницт-
во жінок у сфері оборони зростає, що відповідає загаль-
носвітовим тенденціям розвитку держави. Але зростан-
ня чисельності військовослужбовців-жінок особливо
служби за контрактом пов'язана не з престижем самої
служби, а в першу чергу з небажанням чоловіків займати
малооплачувані посади. На цей час, перші кроки щодо
вирішення зазначеної проблематики в Збройних Силах
України зроблено. Визначено посадову особу, на яку
відповідно до Указу Президента України від 26 липня 2005
року "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків" покладено виконання
обов'язків щодо забезпечення рівних прав та можливос-
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рони України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Еволюційні парадигми суспільно-політичних та со-

ціально-економічних процесів вимагають від управлін-
ня судово-експертною діяльністю вирішення науково та
практично значимих завдань, невпинного наукового
пошуку для адаптації забезпечення найбільш характер-
них тенденцій і перспектив розвитку.

Саме тому звернення до історичного досвіду управ-
ління судово-експертною діяльністю за доби правління
Гетьмана П. Скоропадського із позицій сьогодення, вве-
дення в науковий обіг нового фактичного архівного ма-
теріалу, забезпечує переоцінку існуючих відомостей та
є покликом для наукового пошуку нових характерних
тенденцій і перспектив розвитку.
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діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

УПРАВЛІННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЮ
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MANAGEMENT OF FORENSIC-EXPERT ACTIVITY IN UKRAINE ON THE DAY OF THE BOARD
OF HETMAN PAVLO SKOROPADSKY (1918)

У статті досліджено історичні віхи розвитку судово-експертної діяльності, зокрема за доби правління
Гетьмана Павла Скоропадського (29 квіт. 1918 р. — 14 груд. 1918 р.). Наголошено, що існує нагальна по-
треба консолідації зусиль науковців у галузі історичних наук та з державного управління щодо ознайом-
лення громадськості із сторінками історії розвитку судово-експертної діяльності під час правління Геть-
мана Павла Скоропадського. З'ясовано, що Гетьман Скоропадський сприяв розгортанню науково-прак-
тичної судово-експертної діяльності. Історично доведено, що в гетьманську добу зростала потреба у нау-
кових знаннях, у досвідчених спеціалістах в роботі кабінетів науково-судової експертизи.

The article examines the historical milestones in the development of the judicial-expert activity, in particular
in the period of Hetman Pavlo Skoropadsky (29 apr. 1918 — 14 dec. 1918). It is noted that there is an urgent need
to consolidate the efforts of scientists in the field of historical Sciences and public administration to bring
awareness to the pages of history of development of forensic-expert activity during the rule of Hetman Pavlo
Skoropadsky. Found that the Hetman Skoropadskyi contributed to the deployment of the scientific-practical
forensic activities. Historically proven that in the Hetman's day increased demand in scientific knowledge,
experienced specialists in the work of the offices of the scientific and forensic expertise.
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Дослідження під кутом зору історичного аналізу
ролі судової експертизи в державному механізмі за
часів гетьманського правління має і наукову, і прак-
тичну актуальність. Поруч з трансформацією механі-
зму держави, історія зародження державного управ-
ління українською судово-експертною діяльністю по-
в'язана з історією становлення української держав-
ності.

Невід'ємною складовою Української революції, по-
чинаючи від 1917 року, було відродження національної
державності. Історики та науковці виділяють три фази
розвитку української державності, зокрема:

— Українська Народна Республіка часів Централь-
ної Ради ("перша" УНР);
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— Українська Держава гетьмана Павла Скоро-
падського;

— Українська Народна Республіка доби Дирек-
торії ("друга" УНР).

Але, активізація діяльності Київського Кабінету
науково-судової експертизи наступила під час прав-
ління Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня
1918 р. —14 грудня 1918 р.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,
що окремі статті, які періодично з'являлися в нау-
кових виданнях у сфері судової експертизи в Україні,
не висвітлювали досить складний період становлен-
ня і розвитку судово-експертної діяльності, зокре-
ма за доби правління Гетьмана Павла Скоропадсь-
кого (29 квітня 1918 р. — 14 грудня 1918 р.).

Тому сьогодні існує нагальна потреба консолі-
дації зусиль науковців в галузі історичних наук та з
державного управління щодо ознайомлення гро-
мадськості із сторінками історії розвитку судово-ек-
спертної діяльності під час правління Гетьмана Пав-
ла Скоропадського.

ЦІЛЬ СТАТТІ
Мета статті — дослідити історичні віхи розвитку

судово-експертної діяльності, зокрема за доби
правління Гетьмана Павла Скоропадського (29 квіт.
1918 р. — 14 груд. 1918 р.).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Емпіричну базу наукової публікації складають

документи та матеріали архівних фондів.
Наприкінці червня 1917 року у першому націо-

нальному уряді — Генеральному Секретаріаті —
було створено Генеральне секретарство судових
справ на чолі з В. Садовським.

Після приходу до влади в жовтні 1917 року біль-
шовиків, всі діючі установи правосуддя і правоохо-
ронні органи були знищені. На заміну їм поспішно
почали створюватися нові суди, трибунали, міліція
та Всеросійська черезвичайна комісія по боротьбі з
контрреволюцією і саботажем.

Після проголошення Четвертим Універсалом Цент-
ральної Ради України "самостійною суверенною держа-
вою Українського народу", Генсекретарство судових
справ перейменовано в новому уряді — Раді Народних
Міністрів — на Міністерство судових справ. Закон Ук-
раїнської Центральної Ради від 17 грудня 1917 р. утво-
рював Апеляційні суди замість Судових палат, яких на
момент прийняття закону на території Української На-
родної Республіки було чотири. Народний Секретаріат
проголошеної в Харкові Української Народної Респуб-
ліки на всій її території 4 січня 1918 р. скасував стару
судову систему, поліцейські та слідчі апарати.

У період становлення нової влади та нової судо-
вої системи для вирішення найбільш небезпечних,
особливо політичних, злочинів, створювались рево-
люційні трибунали, уповноважені розглядати полі-
тичні справи та найбільш тяжкі економічні злочини,
інші правопорушення виносились на розгляд народ-
них судів.

Також, змінювалось і територіальне підпо-
рядкування Судових палат: до округу Харківсь-
кої Судової  палати приєднано Полтавський та
Лубенський Окружні суди, а до округу Одеської
Судової  палати — Кам'янець-Поді льський та
Вінницький.

Законом Центральної Ради від 24 березня 1918
року утворено Київський апеляційний суд.

У виконання окремого Закону Ради Міністрів
"Про тимчасове розповсюдження Української Дер-
жавної Влади" від 25 травня 1918 року, ряд повітів
Гродненської і Мінської губерній, що увійшли до
складу України за умовами мирного договору з краї-
нами Четверного союзу від 9 лютого 191 8 року, при-
лучилися до округу Луцького окружного суду, який,
прилучався до Київської Судової палати.

Утримувалися службовці Судових палат і апеля-
ційних судів з фондів Державної скарбниці.

Міністерство судових справ, яке за гетьмана
П. Скоропадського* здійснювало практично все су-
дочинство та всю правову політику, 15 липня 1918 ро-
ку перейменовано на Міністерство юстиції. Під його
керівництвом діяли 3 судові палати, 19 окружних
судів і 112 міських та повітових з'їздів мирових
суддів.

Головними завданнями тогочасного Міністерства
юстиції були:

— здійснення управління судовими органами та
пенітенціарною системою;

— вдосконалення судочинства в умовах пере-
хідного етапу української державності;

— кодифікація законодавства;
— підготовка проектів кримінальних, криміналь-

но-процесуальних та інших нормативних актів.
Міністр юстиції мав повноваження генерально-

го прокурора.
У цей період міністрами юстиції були М. Чубинсь-

кий, О. Романов, А. В'язлов, В. Рейнбот [1].
Із удосконаленням суспільних відносин усклад-

нювався процес державного управління.
Серед чинників, що започаткували функціону-

вання управління для будівництва нової Українсь-
кої держави, головними були поєднання спільності
мети та завдань у здійсненні мрій Гетьмана створи-
ти "здібний для державної управи і праці" сильний
уряд.

——————————————————
* Павло Петрович Скоропадський (1873—1945) — нащадок старовинного козацького роду, який упродовж кількох століть відігра-

вав провідні ролі у вітчизняній політичній і культурницькій історії. (Іван Ілліч Скоропадський (1646 — 3.VII.1722), за часів Петра І
наслідував булаву після Івана Мазепи і обирався на гетьманство у Глухові з 1708 по 1722 р.).

Дитячі роки П. Скоропадський провів у родовому мастку Тростянець на Полтавщині. На вимогу сімейних традицій, закінчив-
ши у 1893 році Пажеський корпус, став професійним військовим. Брав участь у російсько-японській війні 1904—1905 рр., а в 1917
році у званні генерал-лейтенанта командував 34 армійським корпусом, який одержав назву "Перший український корпус". Під час
Першої світової війни П. Скоропадський за особисту мужність і героїзм нагороджувався Георгіївською зброєю і всіма орденами, до
Святого Володимира 4-го ступеня включно. У жовтні 1917 року — обраний військовим отаманом Українського Вільного козацтва, а
29 квітня 1918 року на Хліборобському конгресі П. Скоропадського було проголошено гетьманом України. Її правовою платфор-
мою стали "Закони про тимчасовий державний устрій України". Гетьман П. Скоропадський оголосив "Грамоту до всього українсь-
кого народу", якою Українська Центральна Рада розпускалася, звільнялися всі міністри та їх товариші. В ніч на 30 квітня гетьманські
офіцери зайняли всі найважливіші установи міста. Одразу ж було проголошено про утворення Української Держави на чолі з Геть-
маном, який тимчасово взяв на себе надзвичайно великі повноваження по осібному управлінню краєм. Було відновлено право на
приватну власність.

Сім з половиною місяців Гетьманщини, як свідчать спогади сучасників, відзначалися відносним спокоєм і відновленням госпо-
дарства. На думку істориків, за добу його правління стабілізувалася економіка, фінансова система, було створено регулярну украї-
нську армію, налагодились дипломатичні відносини України з багатьма державами світу; засновано Українську академію наук, ряд
університетів, культурних закладів.

Скоропадський поміняв жовто-синій прапор УНР на синьо-жовтий.
На жаль, гетьманський уряд не вирішив багатьох проблем, серед них і земельних.
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Офіційний орган доби Гетьманської держави га-
зета "Державний Вісник", що мала статус урядового
часопису і видавалася у Києві тричі на тиждень з
травня по грудень 1918 року, публікувала закони,
інші  нормативні  акти, розпорядчі  документи
міністерств, статути державних установ, міжнародні
угоди тощо. Міністрам надавалося право видавати
розпорядження в розвиток і пояснення вже діючих
законів, які мали затверджуватися Радою міністрів.

За матеріалами газети "Державний Вістник" за
вісім з половиною місяців роботи Радою міністрів
було розроблено та ухвалено 109 законів і статутів,
частина з яких була спрямована на реорганізацію су-
дочинства в Українській Державі.

Було повністю реорганізовано судочинство в Ук-
раїнській Державі. Скасувавши закон Центральної
Ради від 10 листопада 1917 р. про діяльність суду іме-
нем Української Народної Республіки, гетьманом
всієї України затверджено: "Суд твориться іменем
Української Держави".

Павло Скоропадський брав на себе особисто
відповідальність у дотримуванні порядку та закон-
ності в Українській Державі. Він мріяв використати
кращі здобутки своїх попередників у галузі законо-
давства, тому весь масив законів, які діяли в Україні
до перевороту, не втрачав своєї чинності. Вибірково
зупинялася дія лише тих нормативів, які йшли
врозріз з політичною програмою нової влади.

 Особовий склад службовців кардинально не
змінювався: урядовці, що працювали в державних
інституціях, залишалися на своїх посадах і мали про-
довжувати виконання своїх обов'язків. Важливою
ознакою у будуванні внутрішньої структури держав-
ного управління в України було затвердження на
відповідність більшості урядовців займаним посадам
особисто Гетьманом. Членами Судових палат Ясно-
вельможний пан Гетьман затверджував лише осіб з
вищою юридичною освітою, що мали досвід роботи
за фахом не менше 10 років.

Змінювалась економічна та політична ситуація в
державі, судова відповідальність ставала щораз жор-
сткішою, тому в гетьманську добу зростала потреба
у наукових знаннях, у досвідчених спеціалістах, в ро-
боті кабінетів науково-судової експертизи "науко-
вих суддів", як називав судових експертів Г. Гросс.

"Правильність судових рішень по кримінальних і
цивільних справах залежить від примінення найбільш
сучасних способів вияснення матеріальної істини в
процесах. Відсутність належного рівня експертизи
сприяє збільшенню нерозкритого числа злочинів і
можливості допущення судових помилок, що підри-
ває довіру до правосуддя. Ці обставини послужили
підставою для формування наукових прийомів бо-
ротьби із злочинністю за допомогою методів природ-
них наук і обумовили виникнення в Західній Європі
спеціальних інститутів та інших установ під різними
назвами для застосування успіхів технічних знань до
справи правосуддя. Такими культурними закладами
на Україні є Київський та Одеський Кабінети науко-
во-судової експертизи" [2].

Під час революції 1917 року та громадянської
війни Петроградський та Московський Кабінети на-
уково-судової експертизи, які за декілька років існу-
вання зробили значний внесок у розвиток вітчизня-
ної криміналістики, впроваджуючи у слідчу практи-
ку науково-технічні прийоми та методи, були "зни-
щені до тла: Петербурзький в березні, Московський
— в жовтні 1917 року — із усім їх устаткуванням та
необхідними науковими приборами виробництва іно-
земних фірм, вартість якого в довоєнний час стано-
вила біля 20000 крб. кожного" [3].

Нівелюючи думку багатьох дослідників про те,
що всі Кабінети науково-судової експертизи припи-
нили свою діяльність, взагалі перестали існувати, у

період визвольних змагань Київський Кабінет нау-
ково-судової експертизи, на відміну від С-Петер-
бурзького та Московського кабінетів, які припини-
ли діяльність, продовжував працювати. Послідовно
відстоюючи істину у науці, вони спромоглися забез-
печити діяльність кабінету у надзвичайно складні
роки, коли більшість дореволюційних юридичних
установ в Україні  було повністю знищено або
ліквідовано. На жаль, свідчень про їх діяльність, вра-
ховуючи, що більшість матеріалів втрачено ще під час
громадянської війни, збереглося не багато.

Гетьманом всієї України Павлом Скоропадським
30 травня 1918 року затверджено, а Державним Сек-
ретарем М. Могилянським посвідчено "Ухвалений
Радою Міністрів закон про урочисту обітницю уря-
довців і суддів та присягу урядовців на вірність Ук-
раїнській Державі", підписаний Головою Ради
Міністрів Ф. Лизогубом та Міністром судових справ
М.Чубинським. Судді цивільного відомства Украї-
нської держави дають таку обітницю: "…урочисто
обіцяю вірно служити Державі Українській, твердо
виконувати її закони чинити справедливий суд, як
совість мені каже, і завжди поводитися відповідно з
гідністю свого стану" (пункт 3).

А судові експерти, як і урядовці, що на державній
службі цивільних відомств Української держави, а
також ті особи, що мають вступити на цю службу,
повинні дати таку обітницю на вірність Українській
Державі: "…урочисто обіцяю вірно служити Державі
Українській, визнавати її закони і всіма силами охо-
роняти її інтереси і добробут" (п.1).

Міністерство юстиції УНР розробило у березні
1918 року проект закону "Про Київський і Одеський
кабінети науково-судової експертизи при проку-
рорах судових палат", що встановлював з 1 квітня
1918 року нові штати і виділяв значні кредити на їх
утримання. Зокрема щорічна платня передбачалася в та-
ких розмірах: керуючому кабінетом — 10200 крб.; 4 по-
мічникам керуючого кабінетом — по 8400 крб.; ла-
боранту — 5400 крб., [4].

Однак цей законопроект уряд УНР прийняти не
встиг. Він був розглянутий вже урядом Української
Держави.

Гетьман Скоропадський, не лише не змінив існу-
ючі штати кабінетів, а затвердив збільшені асигну-
вання на утримання службовців Кабінету науково-
судової експертизи: керуючому Кабінетом — 12000
крб., його помічникам — по 9600 крб., лаборанту —
6000 крб. [4]. Це була висока платня.

За Тимчасовими штатами штабу Гетьмана всієї
України для Осіб біля Гетьмана всієї України Голо-
вою Ради Міністрів Ф. Лизогубом затверджено річне
утримання: начальник штабу — він же Командуючий
Гетьманською Головною Квартирою Генеральний
Старшина Генерального Штабу: 18000 крб, клас по-
сади ІІІ; Генеральний Старшина (одного з генераль-
них рангів) 16800 крб., клас посади VІІ; Генеральний
писар (Генеральний Хоружий або Полковник) 13200
крб., клас посади VІІ; Старшина (Генеральний Хо-
ружий або Полковник) 12000 крб.,[5]

Започаткування розв'язання існуючих суспільних
проблем залученням працівників Кабінету науково-
судової експертизи було свідченням того, що Геть-
ман шанував роботу судових експертів. Гетьман
прагнув залучити до роботи фахівців — талановитих,
висококваліфікованих, досвідчених спеціалістів.
Значна частина старих спеціалістів була фізично зни-
щена, частина емігрувала, деякі поступили на служ-
бу в "Білу армію".

Павло Скоропадський особисто знайомився і
призначав не тільки Порядкуючого Генерального
суду та всіх генеральних суддів, але і весь персональ-
ний склад Київського Кабінету науково-судової ек-
спертизи.
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Він прийняв відомого вченого-криміналіста керуючо-
го Київським Кабінетом науково-судової експертизи при
прокурорі Київської Судової Палати професора С.М.
Потапова та його помічників — видатних вчених в галузі
судової експертизи: професора В.І. Фаворського, докто-
ра медичних наук М.М. Туфанова, видатного вченого
хіміка А.П. Семенцова, відрядженого для вивчення ме-
тодів науково-судової експертизи лаборанта і виклада-
ча фотографії Київського політехнічного Інституту, яко-
му було доручено безоплатне виконання обов'язків,
М.О.Петрова.

"В Гетьманський період на Київський Кабінет було
покладено також і проведення дослідження фальши-
вих грошових знаків, дослідження яких до цього часу
проводилася експедицією заготівлі Державних па-
перів і Монетним двором. Таке розширення кола
діяльності Київського Кабінету Гетьманським урядом
було запроваджено в ньому посади 4-го заступника
і  лаборанта.  На першу з них було призначено
М.О. Петрова, а на другу — викладача вищих жіно-
чих курсів Жекуліної і вищого Кадетського Корпусу
В.А. Франковського" [3].

Серед архівних документів зберігся лист старшо-
го Голови Київської судової палати про введення
нової посади помічника керуючого кабінетом, на яку
наказом Міністерства юстиції від 11 жовтня 1918 ро-
ку №182, із резолюцією, написаною власноручно
Гетьманом при призначення Помічником Завідуючо-
го Кабінетом науково-судової експертизи М.О. Пет-
рова, який в майбутньому з 17 січня 1924 року пра-
цюватиме завідувачем секції судово-фотографічних
досліджень, а згодом — завідувачем відділу судово-
фотографічних досліджень. Також, "…в складі Ка-
бінету Науково-Судової Експертизи при Прокуро-
рові Київської Судової палати закласти з 1-го лип-
ня 1918 року нову посаду Помічника Завідуючого Ка-
бінетом" [6, п.3].

За часів гетьмана Скоропадського зміни в особо-
вому складі Київського Кабінету науково-судової
експертизи не відбувалися. Вражений самовідданою
працею вчених, які зуміли зберегти матеріальну базу
Київського Кабінету, Скоропадський сприяв розгор-
танню науково-практичної судово-експертної діяль-
ності на службі юстиції.

"Асігнувати по сміті Міністерства Юстиції з
коштів Державної Скарбниці в розпорядження
Міністра Юстиції (О. Романова) на покриття ви-
датків на придбання необхідних матеріялів і взагалі,
в 1918 році двадцять тисяч (20.000) карбованців" —
постановили Голова Ради Міністрів М. Василенко та
Міністр Юстиції О. Романов, і затвердив П. Скоро-
падський [6, п. 4].

У другій половині дня 14 грудня 1918 р. Геть-
ман Павло Скоропадський зрікся влади власноруч-
ним актом, в якому зазначалося: "Усім, усім по ус-
тановам України. Усім військовим частинам і уста-
новам. Я, Гетьман всієї України, протягом семи з
половиною місяців всі свої сили клав на те, щоб
вивести країну з того важкого стану, в якому вона
знаходилася. Бог не дав мені сили справитися з цим
завданням. Нині з огляду умов, що склалися, ке-
руючись винятково благом України, від влади
відмовляюся".

Гетьманський Кабінет міністрів (С. Гербеля) в
свою чергу постановив, що: "…обміркувавши вимогу
Директорії, Рада Міністрів ухвалила скласти з себе
повноваження і передати владу Директорії", яка
стояла на чолі проти гетьманського повстання. Уряд
передав повноваження міській Думі та міській Уп-
раві, а командувач гетьманською армією генерал
О. Долгоруков віддав наказ захисникам столиці при-
пинити опір і розійтись по домівках. Проте вуличні
бої тривали до вечора. У ніч на 15 грудня 1918 р. все
місто опинилося під владою республіканців. Украї-

нська Держава у формі Гетьманату припинила своє
існування.

За вісім місяців існування Української Держави
на чолі з Ясновельможним паном Гетьманом П. Ско-
ропадським, який прагнув залучити до роботи
фахівців — "талановитих, висококваліфікованих,
досвідчених", була скасована більша частина за-
конів Української Центральної Ради в галузі судо-
вої системи. Відновлювалася діяльність дореволю-
ційних судових органів — Державного Сенату, Су-
дових палат — на базі законодавства колишньої
Російської імперії, а судова влада зосередилася
виключно в руках гетьмана і кабінету міністрів. Ста-
вала жорсткішою судова відповідальності, йшов
процес відходу від демократичних принципів в га-
лузі судочинства, які намагалася запровадити ук-
раїнська влада періоду Української Народної Рес-
публіки, що пов'язано, з одного боку, з прагненням
керівників Української Держави до " …утверджен-
ня стабільності і подолання деструкції революцій-
них перетворень попередньої доби", а з іншого
боку, така політика диктувалася складною внутрі-
шньою ситуацією в країні, її непевним зовнішньо-
політичним становищем.

ВИСНОВКИ
Отже, 14 грудня 1918 року, із припиненням існу-

вання Української Держави П. Скоропадського, роз-
почався новий етап державного управління судово-
експертною діяльністю в Україні. На службу Дирек-
торії, яка проголосила відновлення Української На-
родної Республіки, що існувала в період Централь-
ної Ради та її законодавства, сформувавши уряд —
Раду Народних Міністрів УНР, прийшли судові екс-
перти Київського Кабінету науково-судової експер-
тизи при прокуророві Київської судової палати.

Перспективою подальших розвідок даної про-
блематики, є дослідження та історичний аналіз ос-
новних підходів щодо еволюції функціональної та
організаційної структур управління судово-експер-
тною діяльністю в Україні.
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ВСТУП
Світовий досвід свідчить, що основу економіки та про-

мислового прогресу будь-якої держави становлять видо-
буток і використання мінеральних ресурсів, які переваж-
но знаходяться в надрах.

Основні мінеральні ресурси Землі містяться в її товщі
і об'єднуються під загальною назвою "надра". Деякі ресур-
си знаходяться у верхніх шарах земної кулі, деякі — на її
поверхні. Мінеральні ресурси відносяться до категорії не-
відновних ресурсів. Загальні запаси їх у міру використан-
ня зменшуються. Невідновність мінеральних ресурсів має
відносний характер, оскільки геохімічні процеси, що відбу-
ваються у земній корі, приводять і тепер до утворення но-
вих сполук, які можуть бути використані людиною, особ-
ливо після переміщення їх ближче до поверхні Землі. Од-
нак створення нових мінеральних ресурсів відбувається
звичайно настільки повільно, що практично не може бути
взято до уваги.

Тому, на нашу думку, на сучасному етапі актуальним є
питання підвищення загального рівня соціально-економі-
чного розвитку суспільства, яке неминуче супроводжу-
ється збільшенням споживання невідновних природно-
мінеральних ресурсів, інтенсивною розробкою родовищ
корисних копалин, дійової правової бази удосконалення
механізму регулювання, управління та контролю суспіль-
ними відносинами в процесі використання та охорони
надр.

Затримка в реформах у сфері правовідносин користу-
вання та охорони надр впливає на темпи впровадження в
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життя прогресивних ідей екологічного законодавства. Ті
зміни та доповнення в законодавстві про надра, які вже
відбулися стосовно окремих видів надрокористування,
компенсують відставання у реформуванні механізмів реа-
лізації законних прав і інтересів суб'єктів надрокористу-
вання, але не дозволяють повною мірою вирішувати пра-
вові конфлікти, як з точки зору забезпечення природоохо-
ронної спрямованості законодавства про надра, так і дер-
жавних гарантій реалізації встановлених цим законодав-
ством можливостей для надрокористувачів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Теоретичні та практичні аспекти державного управлі-

ння та контролю за вивченням та раціональним викорис-
танням корисних копалин, які залягають в надрах Украї-
ни і зокрема в Рівненсько-Волинському регіоні дослідже-
но в роботах таких вчених та економістів, як Данилишин
Б., Гаман П., Металіді В., Губанов С., Корецький М., Ма-
ланчук З., Гурський Д., Андрейцев В., Гожик П., Паталаха
Є., Пінчук Н. та ін. Проте незважати на отримані наукові
напрацювання за даною проблематикою, основні принци-
пи державного управління в надрокористуванні на регіо-
нальному рівні висвітлені недостатньо. У зв'язку із цим,
метою даної роботи є необхідність комплексного дослід-
ження проблем державного управління, контролю та пра-
вового регулювання використання і охорони надр з метою
удосконалення законодавства про надра та практики його
застосування, що забезпечить економічну стійкість гірни-
чих підприємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління у галузі охорони та використання надр є

способом організації діяльності відповідних органів з ме-
тою забезпечення виконання правових норм гірничого за-
конодавства і впорядкування суспільних відносин у заз-
наченій галузі. Воно характеризується наявністю суб'єктів,
об'єктів управління, а також управлінських функцій [1].

Основним завданням державного управління відноси-
нами надрокористування є забезпечення відтворення міне-
рально-сировинної бази, її раціонального використання і
охорони надр.

Завданнями державного управління є:
— визначення обсягів видобування основних видів ко-

рисних копалин на поточний період і на перспективу по
Україні в цілому і по регіонах;

— забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази
і підготовка резерву ділянок надр, які використовуються
для будівництва підземних споруд, не пов'язаних з видо-
буванням корисних копалин;

— встановлення квот на поставку мінеральної сиро-
вини, що видобувається;

— запровадження зборів (платежів), пов'язаних з ко-
ристуванням надрам , а також регулювання цін на окремі
види мінеральної сировини;

— встановлення стандартів (норм, правил) у галузі гео-
логічного вивчення, використання і охорони надр, безпеч-
ного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами.

Органи державного управління в галузі використання
і охорони надр прийнято поділяти на органи загального і
спеціального державного управління.

Органи загального державного управління в галузі ви-
користання і охорони надр — це уповноважені органи дер-
жавної виконавчої влади, на які поряд із загальними по-
вноваженнями в сфері соціально-економічного розвитку
держави покладені також функції щодо забезпечення вив-
чення, ефективного використання і охорони надр. Таки-
ми органами, зокрема, є: Президент України; Рада націо-
нальної безпеки і оборони України; Кабінет Міністрів Ук-
раїни; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; об-
ласні, районні та міські державні адміністрації.

Органи спеціального державного управління відноси-
нами надрокористування — спеціально уповноважені
органи центральної виконавчої влади, що реалізують
функції управління в галузі вивчення, використання і охо-
рони надр, забезпечення безпеки робіт при користуванні
надрами, охорони прав надрокористувачів, охорони навко-
лишнього природного середовища від забруднення, пов'я-
заного з надрокористуванням тощо.

Органи спеціальної компетенції, які здійснюють
функції державного управління в галузі вивчення, вико-
ристання і охорони надр, за характером своїх завдань і
діяльності поділяють на два основних види: міжгалузеві і
галузеві (відомчі).

Такими органами є, зокрема, органи надвідомчого уп-
равління і контролю в галузі екології — Мінприроди Ук-
раїни, МОЗ України, МНС та у справах захисту населен-
ня від наслідків Чорнобильської катастрофи; органи спец-
іалізованого природоресурсного та галузевого управлін-
ня — Держкомприродресурсів України, Мінпаливенерго
України тощо.

Право користування надрами є різновидом права при-
родокористування. Це один з інститутів екологічного пра-
ва, який формується у системі гірничого права, має свої
особливості, включає в себе сукупність правових норм, що
регулюють підстави і порядок виникнення, зміни та при-
пинення права надрокористування, права та обов'язки над-
рокористувачів [2].

Суб'єктами права користування надрами згідно зі ст.
13 Кодексу України про надра можуть бути підприємства,
установи, організації, громадяни України, а також іно-
земні юридичні особи та громадяни. Тобто суб'єктами пра-
ва користування надрами в Україні визнається коло осіб,
які в установленому законом порядку набули право кори-
стування надрами і несуть у зв'язку з цим відповідні права
і обов'язки щодо геологічного вивчення, раціонального ви-
користання надр та їх охорони.

Об'єктами права користування надрами є конкретні
юридично відокремлені (визначені) ділянки надр, зак-
ріплені на праві користування за певними суб'єктами.

Усі суб'єкти права користування надрами мають пра-
во:

— здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне
вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копа-
лин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу
(ліцензії);

— розпоряджатися видобутими корисними копалина-
ми, якщо інше не передбачено законодавством або умова-
ми спеціального дозволу (ліцензії) та угодою про розподіл
продукції;

— здійснювати на умовах спеціального дозволу
(ліцензії) консервацію наданого в користування родови-
ща корисних копалин або його частини;

— право на першочергове продовження строку тим-
часового користування надрами.

До основних обов'язків користувачів надр згідно зі ст.
24 Кодексу України про надра належать:

— використання надр відповідно до цілей, для яких їх
було надано;

— забезпечення повноти геологічного вивчення, раці-
онального, комплексного використання та охорони надр;

— забезпечення безпеки людей, майна та навколиш-
нього природного середовища;

— приведення земельних ділянок, порушених при ко-
ристуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх
використання в суспільному виробництві;

— виконання інших вимог щодо користування надра-
ми, встановлених законодавством України.

Користування надрами на території України, її кон-
тинентального шельфу і виключної (морської) економічної
зони є платним.

Плата справляється у вигляді платежів за користуван-
ня надрами; відрахувань за геологорозвідувальні роботи
за рахунок державного бюджету; збору за видачу спец-
іальних дозволів (ліцензій) та акцизного збору. Платежі
можуть справлятися як разові внески або регулярні пла-
тежі, що визначаються згідно з відповідними еколого-еко-
номічними розрахунками залежно від економіко-геогра-
фічних умов і розміру ділянки надр, виду корисних копа-
лин, тривалості робіт, від стану геологічного вивчення те-
риторії та ступеня ризику.

Нормативи плати за користування надрами та поря-
док її справляння встановлюється Кабінетом Міністрів Ук-
раїни.

Плата за користування надрами може вноситися як у
вигляді грошових платежів, так і в натуральному вигляді
(частина видобутої мінеральної сировини або іншої вироб-
леної продукції, виконання робіт чи надання інших по-
слуг), крім радіоактивної сировини та продуктів її пере-
робки, благородних металів, алмазів та коштовних каменів,
матеріалів та послуг оборонно-військового характеру, а
також інформації, що віднесена до державної таємниці (ст.
32 КпН України) Про затвердження переліку матеріалів,
продуктів та послуг, що не можуть бути використані як
плата за користування надрами.

Підстави виникнення права користування надрами.
Надра надаються в користування підприємствам, устано-
вам, організаціям і громадянам лише за наявності в них
спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділян-
кою надр. Спеціальні дозволи в межах конкретних діля-
нок надаються спеціалізованим підприємствам, устано-
вам і організаціям, а також громадянам, які мають відпо-
відну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні
можливості для користування надрами. Ліцензія видаєть-
ся за заявою суб'єкта підприємницької діяльності. Надан-
ня таких дозволів здійснюється після попереднього по-
годження з відповідною місцевою радою питання про
надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім
випадків, коли в наданні земельної ділянки немає потре-
би. Ліцензії на користування надрами надає Державний
комітет природних ресурсів України за погодженням з
відповідними міністерствами та відомствами, як правило,
на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України Про затвердження Порядку на-
дання спеціальних дозволів на користування надрами:
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003
року №1540 [3].

Підстави і порядок припинення права користування
надрами. Право користування надрами може бути припи-
нено (повністю чи частково), зупинено на деякий час че-
рез підстави, передбачені чинним законодавством. Підста-
ви припинення права користування надрами передбачені
у ст. 26 КпН України.
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Право користування надрами припиняється у разі:
1) якщо відпала потреба у користуванні надрами;
2) закінчення встановленого строку користування над-

рами;
3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх

було надано у користування;
4) користування надрами з застосуванням методів і

способів, що негативно впливають на стан надр, призво-
дять до забруднення навколишнього природного середо-
вища або шкідливих наслідків для здоров'я населення;

5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було
надано, порушення інших вимог, передбачених спеціаль-
ним дозволом на користування ділянкою надр;

6) якщо користувач без поважних причин протягом
двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родо-
вищ нафти та газу — 180 календарних днів не приступив
до користування надрами;

7) вилучення у встановленому законодавством поряд-
ку наданої у користування ділянки надр.

Право користування надрами припиняється органом,
який надав надра у користування, а у випадках передбаче-
них пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користу-
вачів, — у судовому порядку. При цьому питання про при-
пинення права користування земельною ділянкою вирі-
шується у встановленому земельним законодавством по-
рядку. Законодавством України можуть бути передбачені
й інші випадки припинення права користування надрами.

Землевласники і землекористувачі можуть бути поз-
бавлені права видобування корисних копалин місцевого
значення, торфу і прісних підземних вод та права корис-
тування надрами для господарських і побутових потреб у
разі порушення ними порядку і умов користування надра-
ми на наданих їм у власність або користування земельних
ділянках місцевими радами або іншими спеціально упов-
новаженими органами в порядку, передбаченому законо-
давством України.

Екологічне законодавство передбачає також випадки
зупинення (тимчасової заборони) і обмеження права над-
рокористування. Це означає тимчасову заборону надро-
користування до виконання необхідних природоохорон-
них заходів, тобто зупиняється користування надрами.

Обмеженням права надрокористування є випадки,
коли на певний період (до виконання необхідних приро-
доохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги
викидів і скидів забруднюючих речовин як у цілому по
підприємству, так і на окремих його виробничих підрозді-
лах.

Надрокористування обмежується або тимчасово забо-
роняється (зупиняється) в разі перевищення надрокорис-
тувачами лімітів використання надр, порушення екологіч-
них нормативів і стандартів, а також вимог екологічної без-
пеки у спеціально передбачених випадках Про затверд-
ження порядку обмеження, тимчасової заборони (зупи-
нення) чи припинення діяльності підприємств, установ,
організацій у разі порушення ними законодавства про охо-
рону природного середовища [4].

Право користування надрами припиняється, обме-
жується або зупиняється Державним комітетом України
по нагляду за охороною праці або місцевими радами, які
надали надра в користування шляхом анулювання нада-
ного гірновідводного акта і вилучення гірничого відводу в
натурі, а також Державним комітетом природних ресурсів
України шляхом анулювання наданої ліцензії.

Право надрокористування залежно від строків по-
діляють згідно зі ст. 15 Кодексу України про надра на: по-
стійне (без заздалегідь установленого строку) та тимча-
сове. Тимчасове право надрокористування, у свою чергу,
поділяється на короткострокове — до п'яти років і довго-
строкове — до двадцяти років.

Перебіг строку користування надрами починається з
дня одержання спеціального дозволу на користування над-
рами, якщо в ньому не передбачено інше.

Відповідно до припису ст. 6 Закону України "Про дер-
жавну геологічну службу України" від 4 листопада 1999 року
№ 1216-ХІУ такі дозволи на користування ділянками надр,
прийняття рішень про їх припинення або анулювання
надає уповноважений центральний орган виконавчої вла-
ди з геологічного вивчення та використання надр. Цим ре-
жимом запроваджено механізм здійснення державного
контролю для забезпечення раціонального, комплексно-

го використання надр з метою задоволення потреб у міне-
ральній сировині, інших потреб суспільного виробництва,
гарантії безпеки людей, майна та навколишнього природ-
ного середовища [5]. Головною класифікаційною ознакою
поділу права користування надрами на види є мета їх ви-
користання. Від неї залежить зміст прав та обов'язків над-
рокористувачів, суб'єктний склад та інші питання право-
вого регулювання відповідних відносин. Згідно зі ст. 14
КпН України розрізняють такі види користування:

— геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промис-
лові розробки корисних копалин загальнодержавного зна-
чення;

— видобування корисних копалин;
— будівництво та експлуатація підземних споруд, не

пов'язаних із видобуванням корисних копалин, у тому
числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та
інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речо-
вин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

— створення геологічних територій та об'єктів, що ма-
ють важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче зна-
чення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказни-
ки, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

— задоволення інших потреб (ст. 14 Кодексу України
про надра) [6].

Кожен вид користування надрами може мати
відповідні підвиди. Наприклад, видобування корисних ко-
палин може бути розмежоване на видобування загально-
поширених і незагальнопоширених корисних копалин.

Міністерство охорони навколишнього середовища Ук-
раїни є спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади з геологічного вивчення та забезпечення раціональ-
ного використання надр. Основними завданнями зазначе-
ного органу є забезпечення реалізації державної політи-
ки у сфері геологічного вивчення і раціонального викори-
стання надр; забезпечення розвитку мінерально-сировин-
ної бази, організація геологічного, геофізичного, гео-
хімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та
еколого-геологічного вивчення надр, пошуку і розвідки
корисних копалин на території України, в межах терито-
ріальних вод, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України, раціонального ви-
користання надр; здійснення державного моніторингу гео-
логічного середовища та мінерально-сировинної бази, про-
ведення еколого-геологічних досліджень; здійснення дер-
жавного контролю за геологічним вивченням надр, участь
у здійсненні державного контролю і нагляду за охороною
та використанням надр. До спеціальних органів, які
здійснюють регулювання гірничих відносин, належить та-
кож Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи Держнаглядохоронпраці України, який є спец-
іально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади, що здійснює державне нормативне регулювання
питань забезпечення промислової безпеки на території
України, а також спеціальні дозвільні наглядові і конт-
рольні функції. Основним завданням цього органу є орга-
нізація і здійснення на території України промислової без-
пеки і державного нагляду за всіма надрокористувачами
та дотриманням вимог по безпечному веденню робіт у про-
мисловості; здійснення гірничого нагляду; розробка і
здійснення заходів щодо профілактики виробничого трав-
матизму та ін. У регіонах України, де ведуться пошукові
та геологічні роботи, створюються територіальні гео-
логічні управління і трести, межі компетенції яких часто
не збігаються з межами адміністративних районів і облас-
тей. Порядок організації пошукових і розвідувальних робіт
визначається інструкціями і положеннями Мінприроди
України. Деякі функції в галузі управління відносинами
надрокористування в Україні покладено на відомства до-
бувних галузей промисловості (вугільної, нафто- та газо-
добувної тощо) [7].

Контроль в галузі використання і охорони надр являє
собою одну з функцій державного управління якістю на-
вколишнього середовища, систему заходів, спрямованих
на організацію моніторингу геологічного середовища, пе-
ревірку додержання фізичними і юридичними особами ви-
мог і правил щодо раціонального надрокористування, охо-
рони надр та забезпечення екологічної безпеки. Держав-
ний контроль в сфері охорони надр і мінеральних ресурсів
можливо розглядати і як діяльність уповноважених дер-
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жавних органів по перевірці дотримання всіма фізичними
і юридичними особами вимог надрового і гірничого зако-
нодавства та застосування заходів попередження право-
порушень в цій галузі. Щодо такого роду діяльності дер-
жавних органів часто застосовується термін контрольно-
наглядова діяльність, тому постає питання про розмежу-
вання нагляду і контролю.

У правовій літературі немає чіткого відокремлення
контролю і нагляду в сфері державного управління. За
думкою А.І. Жмотова контроль характеризується глибо-
ким проникненням в оперативно-службову діяльність і
вміщує перевірку фактичного результату та застосування
заходів за результатами перевірки. Нагляд спрямований
переважно на виявлення фактів правопорушень і впровад-
ження заходів з їх усування. Таким чином, поняття конт-
ролю ширше ніж поняття нагляду. Нагляд являє собою
складову частину, елемент контролю. Контроль у галузі
охорони навколишнього природного середовища і вико-
ристання природних ресурсів включає в себе нагляд за
додержанням вимог екологічного і природоресурсового
законодавства. Відокремити контроль і нагляд можливо і
відповідно форм контрольного процесу. Контролю відпо-
відає інформаційна та попереджувальна форма, нагляду
— попереджувальна та каральна [8].

Екологічний контроль являє собою підсистему в уп-
равлінні якістю навколишнього природного середовища,
елементами якої є підконтрольні суспільні відносини, ме-
тоди і критерії контролю, правові засоби і контролюючі
органи. Видом екологічного контролю є контроль в га-
лузі використання і охорони надр. Специфіку його виз-
начають підконтрольні суспільні відносини. Найбільш
важливі особливості правовідносин визначає їх об'єкт.
Щодо екологічних і природоресурсових правовідносин,
в цій якості виступають природні об'єкти, яким прита-
манні такі ознаки як природничий характер походжен-
ня, існування в межах природних екологічних систем в
тісному взаємозв'язку з іншими природними об'єктами.
До таких ознак відносять також спроможність викону-
вати життєвозабезпечуючі функції або соціально-еконо-
мічну значущість [9].

Державний контроль за використанням та охороною
надр у межах своєї компетенції здійснюють ради, органи
державної виконавчої влади на місцях, Мінприроди Украї-
ни, МНС та у справах захисту населення від наслідків Чор-
нобильської катастрофи і їх органи на місцях (ст. 61 Ко-
дексу України про надра). Державний контроль за геоло-
гічним вивченням надр (державний геологічний контроль)
здійснюється Мінприроди України та його органами на
місцях. Органи державного геологічного контролю пере-
віряють виконання державних програм геологорозвіду-
вальних робіт, використання рішень з питань методично-
го забезпечення робіт по геологічному вивченню надр, об-
грунтованість застосування методик і технологій, якість,
комплексність, ефективність робіт по геологічному вивчен-
ню надр, повноту вихідних даних про кількість та якість
запасів основних і спільно залягаючих корисних копалин,
своєчасність і правильність державної реєстрації робіт з
геологічного вивчення надр, наявності спеціальних доз-
волів (ліцензій) на використання надр та виконання перед-
бачених ними умов; виконання рішень Державної комісії
України по запасах корисних копалин; дотримання під час
дослідної експлуатації родовищ корисних копалин техно-
логій, які забезпечували б необхідне їх вивчення; збере-
ження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для
розробки родовищ корисних копалин, а також геологіч-
ної документації, зразків порід, дублікатів проб, що мо-
жуть бути використані під час подальшого вивчення надр.

Органи державного геологічного контролю в межах
своєї компетенції забезпечують вирішення інших питань
щодо геологічного вивчення надр.

Органам державного геологічного контролю надано
право: а) припиняти всі види робіт по геологічному вив-
ченню надр, що проводяться з порушенням стандартів та
правил і можуть спричинити псування родовищ, суттєве
зниження ефективності робіт або призвести до значних
збитків; б) зупиняти діяльність підприємств і організацій,
що займаються геологічним вивченням надр без спеціаль-
них дозволів (ліцензій) або з порушенням умов, перед-
бачених цими дозволами; в) давати обов'язкові для ви-
конання вказівки (приписи) про усунення недоліків і по-

рушень під час геологічного вивчення надр. Органам дер-
жавного геологічного контролю відповідно до законодав-
ства України можуть бути надані й інші права по запобі-
ганню і припиненню порушень правил та норм геологіч-
ного вивчення надр.

Завданням державного нагляду за безпечним веденням
робіт, пов'язаних із використанням надр, є забезпечення
дотримання всіма надрокористувачами законодавства,
затверджених у встановленому порядку стандартів, норм,
правил по безпечному веденню робіт, запобіганню і усу-
ненню їх шкідливого впливу на населення, навколишнє
природне середовище, будівлі і споруди, а також по охо-
роні надр.

Державний нагляд за безпечним веденням робіт, по-
в'язаних із користуванням надрами, покладається на орга-
ни державного гірничого нагляду, які здійснюють свою
діяльність у взаємодії з органами державного геологічно-
го контролю, природоохоронними й іншими контрольни-
ми органами, професійними спілками. Державний нагляд
за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх ви-
користанням та охороною, а також використанням і пе-
реробкою мінеральної сировини (державний гірничий на-
гляд) здійснювався Держнаглядохоронпраці України та
його органами на місцях відповідно до Положення про по-
рядок здійснення державного гірничого нагляду, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лю-
того 1995 р. Нині ці функції є компетенцією МНС та у спра-
вах захисту населення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи.

Крім того, здійснюється виробничий контроль за ви-
користанням і охороною надр підприємствами, установа-
ми і організаціями (надрокористувачами), які перебувають
у віданні відповідних органів.

Охорона надр є об'єктивною необхідністю забезпечен-
ня інтересів нинішнього і майбутніх поколінь народу Ук-
раїни.

Основними вимогами в галузі охорони надр є: забез-
печення повного і комплексного геологічного вивчення
надр; додержання встановленого законодавством поряд-
ку надання надр у користування і недопущення само-
вільного користування надрами; раціональне вилучення і
використання запасів корисних копалин і наявних у них
компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, по-
в'язаних з користуванням надрами, на збереження запасів
корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що ек-
сплуатуються чи законсервовані, а також підземних спо-
руд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення,
обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на
якість корисних копалин і промислову цінність родовищ
або ускладнюють їх розробку; запобігання необгрунтова-
ності та самовільній забудові площ залягання корисних
копалин і додержання встановленого законодавством по-
рядку використання цих площ для інших цілей; запобіган-
ня забрудненню надр при підземному зберіганні нафти,
газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих
речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; до-
держання інших вимог, передбачених законодавством про
охорону навколишнього природного середовища (ст. 56
Кодексу України про надра) [10].

Відповідальність за порушення законодавства про над-
ра в екологічному праві є важливим складовим елементом
правового забезпечення раціонального природокористу-
вання, відновлення екологічних об'єктів і охорони довкіл-
ля, яка, в свою чергу, має на меті покарання винних, при-
пинення і попередження порушень законодавства у галузі
природокористування та охорони навколишнього природ-
ного середовища, а також поновлення порушених прав
власників природних ресурсів і природокористувачів
тощо.

Порушення законодавства про надра тягне за собою
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову, крим-
інальну відповідальність.

Згідно зі ст. 65 Кодексу України "Про надра" відпові-
дальність за порушення законодавства про надра насту-
пає при:

— самовільному користуванні надрами; порушенні
норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологіч-
ному вивченню надр;

— порушенні правил і вимог щодо проведення робіт
по геологічному середовищу;
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— вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ,
що призводить до наднормативних втрат корисних копа-
лин;

— наднормативних втратах і погіршенні якості корис-
них копалин при їх видобуванні;

— пошкодженні родовищ корисних копалин, які вик-
лючають повністю або суттєво обмежують можливість їх
подальшої експлуатації;

— порушенні встановленого порядку забудови площ
залягання корисних копалин;

— невиконанні правил охорони надр та вимог щодо
безпеки людей, майна і навколишнього природного сере-
довища від шкідливого впливу робіт, пов'язаного з корис-
туванням надрами;

— знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, що
становлять особливу наукову і культурну цінність, спос-
тережних режимних свердловин, а також маркшейдерсь-
ких і геодезичних знаків;

— незаконному знищенні маркшейдерської або геоло-
гічної документації, а також дублікатів проб корисних ко-
палин, необхідних при подальшому геологічному вивченні
надр і розробці родовищ;

— невиконанні вимог щодо приведення гірничих ви-
робок свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в
стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо
збереження родовищ гірничих виробок і свердловин на
час консервації, — несуть дисциплінарну, адмі-
ністративну, цивільно-правову і кримінальну відпові-
дальність згідно з законодавством України (ст. 65 Кодекс
України про надра).

Важливим елементом правового регулювання викори-
стання і охорони надр є екологічна відповідальність за по-
рушення відповідної нормативно-правової бази. Існує дві
форми такої відповідальності — економічна та юридична.
Підставою економічної відповідальності вважається факт
заподіяння шкоди навколишньому природному середови-
щу правомірною діяльністю (викиди забруднюючих речо-
вин у межах дозволеного), тоді як юридична (еколого-пра-
вова) відповідальність грунтується на факті правопору-
шення. Однак у першому випадку йдеться про спеціальне
використання атмосферного повітря, надр, вод для викидів
або захоронення забруднюючих речовин (подібно до того
як водне законодавство — ст. 48 Водного кодексу України
— визначає спеціальне водокористування як забір води з
водних об'єктів та скидання в них зворотних вод). Поря-
док використання природних об'єктів для зазначених цілей
передбачає одержання спеціального дозволу (ліцензії), до-
держання екологічних нормативів вмісту токсичних речо-
вин у викидах, стягнення плати за спеціальне користуван-
ня.

ВИСНОВКИ
За даними фахівців та аналізу літературних джерел

встановлено, що:
— Основними функціями державного управління у га-

лузі геологічного вивчення, використання і охорони надр
є: планування використання і охорони надр; державна ек-
спертиза та оцінка запасів корисних копалин; державний
облік та кадастр родовищ, запасів і проявів корисних ко-
палин та державний баланс запасів корисних копалин; пра-
вове регулювання розподілу та перерозподілу надр і ко-
рисних копалин; державний контроль і нагляд за веден-
ням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням
та охороною надр; вирішення спорів з питань користуван-
ня надрами.

— Державне управління та контроль у галузі охоро-
ни та використання надр — це система заходів (організа-
ційних, технічних, технологічних, соціально-економіч-
них, екологічних, правових тощо), передбачених чинним
законодавством України, спрямованих на забезпечення
раціонального використання надр і мінеральних ресурсів,
недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних із ко-
ристуванням надрами, на збереження запасів корисних
копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуату-
ються чи законсервовані, а також підземних споруд, за-
побігання шкідливому впливу гірничих робіт на стан на-
вколишнього природного середовища, життя і здоров'я
людей.

— Проблема контролю у державному управлінні за
вивченням, використанням і охороною надр тісно пов'я-

зана з процесами, що характерні для сучасного етапу роз-
витку держави та новим розумінням ролі державного уп-
равління. В сучасних умовах контроль відіграє перш за все
регулятивну роль, проте має і превентивне значення.
Сутність контролю полягає в тому, що суб'єкт управління
здійснює урахування і перевірку того, як об'єкт, що уп-
равляється, здійснює його приписи з метою блокування
відхилень діяльності від заданої управлінської програми,
а у разі виявлення порушень — приведення системи, що
управляється, у стабільний стан за допомогою соціальних
регуляторів.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Важливою складовою функціонування агропродо-

вольчого ринку є ринкове саморегулювання, яке про-
являється через вплив ринкового механізму, взаємодії
попиту і пропозиції, цінової конкуренції на обсяги ви-
робництва і продажу продукції, рівень їх споживання.
Ринкове саморегулювання обов'язково повинно допов-
нюватися елементами державного регулювання, спосо-
бами їх раціонального поєднання. На сучасному етапі
трансформаційних процесів в економіці України поси-
лився інтерес до державного регулювання, що є явищем
закономірним, оскільки практика переконала, що не
можна в ринковій економіці покладатися тільки на рин-
кові механізми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам державного регулювання агропродо-

вольчого сектора присвячено праці українських нау-
ковців П. Гайдуцького, М. Дем'яненка, І. Демчак, С. Зорі,
М. Кропивка, В. Онегіної, Б Супіханова, Н. Фещенко,
О. Шубравської. Однак питання теоретичного обгрун-
тування напрямів державного втручання у сільське гос-
подарство в дослідженнях науковців залишаються не-
достатньо розробленими.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є дослідження особливостей розвитку дер-

жавного регулювання і підтримки агропродовольчого
сектора в умовах ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державна підтримка агропродовольчого сектора —
це один з пріоритетних напрямів економічної політики
в багатьох країнах світу, яка розглядається як необхід-
ний інструмент аграрної політики держави в умовах
ринку. У цих цілях застосовують гарантовану скупку
надлишків продукції по знижених цінах, закупівельні і
товарні інвестиції на ринку продовольства, специфічні
форми пільгового кредитування, митне регулювання
(економічне і адміністративне).
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
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GOVERNMENT CONTROL OF THE AGRARIAN PRODUCTS MARKET

У статті проведено аналіз ринку агропродовольчої продукції, а також досліджено систему державно-
го регулювання ринку агропродовольчої продукції. Наведено основні заходи з удосконалення держав-
ного регулювання ринку агропродовольчої продукції.

In the article the conducted market of agrarian products analysis, and also the system of government control
of agrarian products market is investigational. Basic measures over are brought on the improvement of government
control of market of agrarian products.

Ключові слова: агропродовольча продукція, держава, система державного регулювання.
Key words: market of agrarian products, government, government control system.

Досвід розвинутих країн, система агробізнесу яких
тривалий час формувалася під впливом держави, пока-
зав, що стабільність агропродовольчого ринку, життє-
діяльність сільськогосподарських підприємств, ефек-
тивність аграрного виробництва і відносна стабільність
соціальної сфери в сільській місцевості значно зумов-
лені державним регулюванням. У цих країнах державне
регулювання стало невід'ємною органічною складовою
ринкової економіки. Разом з тим, головна функція ре-
гулюючого впливу держави полягає у врегулюванні
внутрішніх і зовнішніх протиріч, що нерідко виникають
через існуючі неув'язки, які властиві ринку. Несвоєчас-
не реагування на негативні явища призводять до пере-
виробництва аграрної продукції, порушення рівноваги
між попитом і пропозицією тощо. Держава через орга-
нізаційно-економічні важелі почала впливати на процес
саморегуляції попиту і пропозиції в інтересах сільських
товаровиробників і суспільства в цілому.

Державна "підтримка" сільського господарства
здійснювалася наступним чином: через різке зниження
всіх закупівельних цін порівняно до оптових, створю-
валася хронічна заборгованість сільського господарства
державі, а приблизно через кожні 3—5 років, коли за-
боргованість досягала певної критичної межі вона спи-
сувалася. Під тиском таких циклів більшість сільсько-
господарських підприємств залишалися вкрай пасивни-
ми, що спричинило стагнацію сільського господарства
[1, с. 44]. Проте заходи підтримки сільського господар-
ства були невідчутними і в результаті не забезпечували
належного приросту виробництва аграрної продукції
(особливо тваринницького походження), який би покри-
вав зростаючий платоспроможний попит населення.

В економічній літературі виділяється два основні
вектори у політиці національного аграрного протекці-
онізму [4, с. 321]. Перший — внутрішній, який переваж-
но пов'язаний з питаннями ефективного розвитку на-
ціональної аграрної економіки. Цей вектор є найбільш
значущим, оскільки наша держава має статус країни з
ринковою економікою, тому механізми здійснення дер-
жавного протекціонізму повинні відповідати рівню ви-
сокорозвинутих країн світу і не перешкоджати розвит-
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кові конкуренції на світовому ринку. Другий — зов-
нішній, який передбачає перехід до єдиних норм і пра-
вил торговельно-економічних відносин у рамках СОТ.
Внутрішні заходи протекціоністської підтримки забез-
печуються у формі прямої та непрямої державної фінан-
сової підтримки розвитку сільського господарства (рис.
1).

В умовах розвитку ринкових відносин агропродо-
вольчий ринок, як і його важливий складовий елемент
— сільське господарство піддаються негативному впли-
ву різних чинників нестабільності: природних, економ-
ічних, соціальних. Аналіз показав, що процеси форму-
вання і функціонування агропродовольчого ринку поки
що позбавлені належного регулюючого впливу зі сто-
рони держави. Між реформованими відносинами влас-
ності і стихійними, без будь-яких правил відносинами
на продовольчих ринках виникли протиріччя, що заб-
локували мотиваційний механізм ринкової економіки [2,
с. 15].

Конкретні масштаби регулювання переважно зале-
жать від рівня розвитку економіки, збалансованості по-
питу і пропозиції на аграрних ринках. Державне регу-
лювання агробізнесу в економічно розвинутих країнах
ведуть за такими головними напрямами: регулювання
цін і фермерських доходів; бюджетне фінансування;
кредитування; оподаткування; стабілізація ринку агро-
продовольчої продукції.

Керуючись систематичним аналізом рівня держав-
ної підтримки аграрного сектора, майже всі західні краї-
ни у взаємовідносинах сільського господарства з інши-
ми галузями, у питаннях експорту та імпорту сільсько-
господарської сировини та продовольчих продуктів
дотримуються принципу аграрного протекціонізму.

Однією із складових ОПВ є показник підтримки рин-
кових цін, що показує грошову вартість валових транс-
фертів від споживачів та платників податків сільсько-
господарським виробникам за рік, що виникли в резуль-
таті заходів державної підтримки, якими створюється
розрив між цінами на певний вид сільськогосподарсь-
кої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку (ви-
мірюється у цінах виробника). Показник ОПС (оцінка
підтримки споживачів) оцінює річну грошову вартість
перерозподілу ресурсів до споживачів сільськогоспо-
дарської продукції у результаті заходів державної по-
літики (вимірюється у цінах виробників). Як і показник
оцінки підтримки виробників, показник оцінки підтрим-
ки споживачів може стосуватися окремого виду або
всієї продукції; бути абсолютним або відносним. Віднос-
на ОПС розраховується як відношення загального об-
сягу витрат споживачів на сільськогосподарську про-
дукцію національного виробництва до різниці між за-
гальним обсягом на споживання у цінах виробника і
бюджетної підтримки споживачів. Таким чином, віднос-
на ОПС показує частку витрат на споживання, що ви-
никла внаслідок державної політики. Третій показник

— ОЗП (оцінка загальної підтримки) оцінює річну гро-
шову вартість всього валового перерозподілу ресурсів
від споживачів сільськогосподарської продукції та від
платників податків у результаті заходів державної полі-
тики. Відносний показник ОЗП розраховується як час-
тка загального обсягу державної підтримки сільського
господарства у ВВП. Цінність цієї методики полягає в
тому, що для порівняння рівня підтримки сільського
господарства між країнами та у часі використовуються
відносні показники ОПВ, ОПС і ОЗП, які не залежать
від національних валют і рівнів інфляції. З'ясуємо, який
рівень державної підтримки вітчизняного аграрного
сектора у порівнянні з лідерами світової торгівлі агро-
продовольчою продукцією (рис. 2).

Система державного регулювання агропродоволь-
чого ринку повинна охоплювати організаційні й еко-
номічні напрями [5, c. 10]. Зокрема до організаційних
напрямів регулювання агропродовольчого ринку нале-
жать: створення системи державних інституцій з регу-
лювання ринку; створення й розвиток ринкової інфра-
структури; формування нормативно-правової бази та
інформаційного забезпечення; створення міжвідомчих
і регіональних узгоджувальних комісій з питань врегу-
лювання міжгалузевих відносин; ведення моніторингу
та прогнозування кон'юнктури ринку; посилення конт-
ролю за якістю та безпечністю агропродовольчої про-
дукції; впровадження стандартів агровиробництва та
правил сертифікації продукції; щомісячне декларуван-
ня запасів агропродовольства тощо.

Економічні напрями регулювання агропродовольчо-
го ринку мають включати: складання балансів продо-
вольчих ресурсів, їх оптимізацію; узгодження попиту і
пропозиції, підтримку їх рівноваги; регулювання та
підтримку пропозиції шляхом здійснення резервних,
заставних та регіональних закупівель і продажу про-
дукції; митно-тарифне регулювання експорту й імпор-
ту продукції; підтримку кредитування виробництва ок-
ремих видів сільськогосподарської продукції; цінову
підтримку стратегічно важливих видів агропродоволь-
чої продукції; бюджетну підтримку експорту (експортні
субсидії й програма розширення експорту).

Основними механізмами, що формують ринок кон-
курентоспроможної агропродовольчої продукції, слід
вважати: перехід на програмно-цільове управління ста-
білізації сільськогосподарського виробництва; появу на
агропродовольчих ринках держави як покупця, так і
продавця основних видів сільськогосподарської про-
дукції і продовольчих товарів, які мають стратегічне
соціально-економічне значення для суспільства.

Для державного регулювання попиту і пропозиції
уявляється доцільним запровадити: товарні програми;
товарні та грошові інтервенції; авансування участі то-
варовиробників у державних програмах; програми на-
рощування чи скорочення посівів, консервація посівних
площ; жорсткі санкції щодо ввезення продукції на
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Рис. 1. Основні форми державної фінансової підтримки сільського господарства
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вітчизняний агропродовольчий ринок незаконним (кон-
трабандним) шляхом; важелі обмеження імпорту; спец-
іальні програми продовольчого забезпечення окремих
груп населення [1, c. 46]. Зважаючи на економічні труд-
нощі в аграрному секторі, державному регулюванню на
першому етапі можуть підлягати лише попит і пропо-
зиція на окремі стратегічно важливі види агропродоволь-
ства, щодо яких повинні бути розроблені державні
цільові товарні програми. Так, державні аграрні програ-
ми повинні охоплювати:

— науково обгрунтовані обсяги та якісні показники
сільськогосподарської продукції і продовольчих то-
варів, виробництво яких буде підтримувати держава;

— встановлені умови і стандарти виробництва, яких
необхідно дотримуватися при виробництві продукції,
щоб забезпечити раціональне їх розміщення й ефектив-
не використання ресурсного потенціалу кожної природ-
но-економічної зони України;

— розраховані мінімальні гарантовані ціни (ціни
підтримки), за якими визначатимуть розміри авансуван-
ня на основні стратегічно важливі види сільськогоспо-
дарської продукції;

— обсяг гарантованого авансування сільськогоспо-
дарських товаровиробників — учасників виконання дер-
жавних цільових товарних програм з державного бюд-
жету в певному розмірі, від загальної суми укладених
угод за цінами підтримки на стратегічно важливі види
сільськогосподарської продукції на засадах короткос-
трокового процентного кредиту [3, c. 17].

Специфіка агропродовольчого сектора, пов'язана
також з зовнішніми і внутрішніми чинниками що викли-
кають потребу у великій різноманітності мобільної тех-
ніки, пристосованої часто до несприятливих умов екс-
плуатації (підвищена вологість, забрудненість, переван-
таження та ін.). Проте ці несприятливі чинники знижу-
ють термін експлуатації техніки, викликають додатко-

ву потребу в ресурсах на її ремонт і оновлення, знижу-
ють можливості впровадження науково-технічного про-
гресу.

Техніко-технологічна відсталість сільського госпо-
дарства є гальмом також і для всього агропродоволь-
чого сектора економіки, перешкоджає ефективному
розвитку процесів спеціалізації і кооперації, агропро-
мислової інтеграції, концентрації виробництва. Для
того, щоб подолати технічну і технологічну відсталість
сільського господарства, потрібні значні інвестиції. Тут
знов виникає проблема, пов'язана з особливостями
сільськогосподарського виробництва. Тривалий техно-
логічний процес, неспівпадання проведених витрат і
отриманої продукції, а далі — доходів від її реалізації
викликають об'єктивну додаткову потребу у фінансо-
вих ресурсах для забезпечення безперебійного відтво-
рювального процесу в агропродовольчому секторі. В той
же час забезпечення кредитними ресурсами сільсько-
господарського виробництва проблематичне у зв'язку
з відсутністю достатньої заставної бази у сільгоспви-
робників.

Звідси об'єктивна відсутність коштів у сільськогос-
подарських товаровиробників для забезпечення вироб-
ничого процесу викликає об'єктивну нестачу коштів у
організацій, обслуговуючих сільське господарство: аг-
рохімічних, меліоративних, транспортних, ремонтних,
ветеринарних та ін. [4, c. 149]. Крім того, сезонність
сільськогосподарського виробництва призводить до
сезонності виробництва і в обслуговуючих сферах аг-
ропродовольчого сектора, що також викликає в певні
періоди року додаткову потребу у фінансових, матері-
альних і трудових ресурсах.

Державна підтримка повинна полягати в наданні
агропродовольчому сектору як необхідної матеріальної
і фінансової допомоги, так і в забезпеченні сприятли-
вих умов виробництва (рис. 3).
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Рис. 2. Схема системи державного регулювання ринку агропродовольчої продукції
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Джерелами формування доходів
місцевих бюджетів районного і посе-
ленського рівня можуть бути: власні
доходи; дотації, субсидії і субвенції,
що надаються органам місцевого са-
моврядування на здійснення певних
цільових витрат і окремих переданих
йому державних повноважень. До
форм державної підтримки відносять-
ся також бюджетний кредит; компен-
сація ставки комерційного банку; бюд-
жетні інвестиції; державні гарантії.

Аналіз практики розвинених країн
показала, що підтримка агропродо-
вольчого сектора особливо в період
проведення економічних реформ по-
винна здійснюватися на рівні держав-
ного уряду і державного бюджету, а
також відповідних регіональних
органів і бюджетів суб'єктів України.

До основних напрямів державної
підтримки агропродовольчого секто-
ра за рахунок державного бюджету
відносяться:

— пряма бюджетна державна
підтримка сільськогосподарських то-
варовиробників, що виплачується
перш за все у вигляді субсидій, дотацій
і компенсацій;

— державна підтримка короткострокового грошо-
вого кредитування сезонних витрат товаровиробників
аграрного сектора на пільгових умовах (на возвратній
основі), а також вперше передбачені такі форми держав-
ної бюджетної підтримки, як відшкодування різниці у
процентних ставках по кредитах сільськогосподарським
товаровиробникам в банках, і кошти на формування
фінансово-кредитної системи обслуговування товаро-
виробників агропродовольчого сектора;

— державна підтримка забезпечення підприємств і
організацій агропромислового комплексу машинобуді-
вною продукцією на основі довгострокової оренди або
лізингу (на зворотній основі);

— спеціалізована державна підтримка по окремих на-
прямах: розвиток фермерства, створення сезонних на-
копичень запасних частин, державного фонду насіння;

— державне безповоротне фінансування капіталь-
них вкладень, інвестицій у рамках федеральних цільо-
вих програм;

— державне фінансування капітальних вкладень, а
також надання державних гарантій по інвестиційних
кредитах.

Проведений аналіз показав, що державне регулю-
вання може бути прямим, умовно-прямим і непрямим.
Той або інший варіант державного регулювання може
застосовуватися залежно від правового статусу держав-
ного органу або організації. Так, органи представниць-
кої влади беруть участь в державного регулюванні за
допомогою законодавчих актів. Вони, виходячи з рівня
своєї компетенції, повинні займатися законотворчістю,
сприяючи найбільш успішному розвитку галузей аграр-
ного сектора.

Виконавським органам доцільно виступати із зако-
нодавчою ініціативою, що дозволяє створити необхідні
умови для розвитку агропродовольчого сектора, а та-
кож виробляти для цього відповідні нормативні доку-
менти. Тобто виконавські органи управління можуть
надавати умовно-пряму дію за допомогою нормативних
документів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для виводу вітчизняного агропродо-

вольчого сектора економіки з кризи, стабілізації і роз-
витку сільськогосподарського виробництва необхідно
здійснити модернізацію існуючих форм і методів дер-

жавної підтримки, формування нових напрямів і ме-
ханізмів її реалізації. Система державної підтримки має
бути гнучкою, відповідати як поточним, так і довго-
строковим потребам аграрного сектора. Для досягнен-
ня поставлених цілей необхідно забезпечити також
чітку законодавчу регламентацію використання бюд-
жетних коштів, що виділяються на розвиток агропро-
довольчого сектора.
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Рис. 3. Схема основних груп державної підтримки агропродовольчого
сектору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
сн
ов
ні

 г
ру
пи

 д
ер
ж
ав
но

ї п
ід
тр
им

ки
 а
гр
оп

ро
до
во
ль
чо
го

 

се
кт
ор
а 

Забезпечення сприятливих умов для виробництва продукції 
(доступність агрохімічних, меліоративних, ветеринарних і інших 
послуг) 

Заходи, пов'язані з підвищенням доступності товаровиробникам 

матеріальних і фінансових ресурсів (енергоносіїв, кредитів, необхідної 
техніки і технологій) 

Заходи, пов'язані з підвищенням ефективності виробництва 
(доступністю прогресивних технологій, нової техніки, 
висококваліфікованих фахівців) 

Підтримка доходів від сільськогосподарської діяльності (виплата 
дотацій, компенсацій і т. п.) 

Заходи, пов'язані з підвищенням доходів сільськогосподарських 

товаровиробників від реалізації продукції по цінах, що враховують 

платоспроможність основної частини населення (для забезпечення 

населення продовольством за доступними для них цінами) 

Підтримка доходів товаровиробників (пільги по платежах вбюджет і до 

позабюджетних фондів) 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки Україна прагне інтегруватися в Європейсь-

кий економічний простір, то політико-правові, органі-
заційні та екологічні заходи повинні орієнтуватися на
вимоги країн-членів Європейського Союзу. Україна з
1995 р. є членом Ради Європи і підтримує заходи, які
задовольняють екологічну спрямованість розвитку. У
1998 р. в Україні створено Національне агентство з ре-
конструкції і європейської інтеграції, з яким співпра-
цюють усі основні міністерства. Указом Президента
України від 11.06. 1998 р. № 615 (зі змінами внесеними
Указами від 12.04.2000 р. № 587 та від 11.01.2001 р. № 8)
прийнята Стратегія інтеграції України до Європейсько-
го Союзу, у якій визначено основні положення зовніш-
ньополітичної стратегії щодо інтеграції України в Євро-
пейський правовий простір, мету та етапи правової адап-
тації. Тому сьогодні особливо актуальним залишається
питання гармонізації законодавства України щодо збе-
реження біорізноманіття із європейським.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання вивчення можливостей і перспектив гармо-

нізації європейського законодавства із національним

УДК 351/354
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ADAPTATION OF BIODIVERSITY CONSERVATION LEGISLATION IN THE CONTEXT
OF THE INTEGRATION OF UKRAINE INTO THE EUROPEAN UNION

Адаптація законодавства України до Європейських нормативів щодо збереження біорізноманіття
стало важливим питанням сьогодні, у період розвитку інтеграційних процесів. У даній статті розглянуто
основні аспекти узгодження основних національних нормативно-законодавчих актів у галузі збережен-
ня біорізноманіття із європейськими. Особливу увагу відведено лісовим ресурсам України. Запропоно-
вано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей у законодавстві. Проаналізовано основні євро-
пейські законодавчі акти та на цій основі визначено нові європейські тенденції удосконалення українсь-
кої системи управління збереженням біорізноманіття, обгрунтовано зміни у кадровій політиці.

Adaptation of Ukraine's legislation to the European norms for biodiversity conservation has become an
important issue today, during the development of integration processes. This article reviews the main aspects of
the coordination of major national legislative and regulatory acts in the field of European biodiversity
conservation. The special attention is given to forest resources of Ukraine. The basic licvidation measures of
deficiencies, gaps and contradictions in the legislation have been ordered. The basic European legislation acts
have been analyzed and on this basis, a new European trend of Ukrainian system improvement of biodiversity
reasonable changes to personnel policy have been ordered.

Ключові слова: адаптація, біорізноманіття, законодавство, міжнародна співпраця.
Key words: adaptation, biodiversity, legislation, international activity.

висвітлювалося у працях вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців, зокрема О. Микитюка, В. Шевчука, Ю. Стад-
ницького, Т. Галушкіної, В. Коваля, Б. Данилишина,
М. Хвесика та ін. Проте саме у галузі збереження біо-
різноманіття цьому питанню достатньої уваги не при-
ділялося. Все це зумовило предмет даного досліджен-
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити процес гармонізації законодавства Євро-

пейського союзу щодо охорони природи, збереження
біорізноманіття, управління лісовими ресурсами із на-
ціональним, оцінити перспективи та можливості для
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для України основним напряком розвитку й удос-

коналення законодавчої бази є його гармонізація з євро-
пейським, яка визначена на Копенгагенському саміті
Європейської Ради у червні 1993 р.

Законом України від 21.11.2002 р. № 228-IV прий-
нята Концепція Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейсько-
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го Союзу. Це поетапне прийняття та впровадження нор-
мативно-правових актів України, розроблених з ураху-
вання законодавства ЄС.

Завдання інтеграції України у систему міжнародної
екологічної безпеки, посилення вимог законодавства в
сфері охорони навколишнього природного середовища
висуває на перший план розвиток нових напрямів у сфері
природокористування: проведення ефективної еколог-
ічної політики, спрямованої на збереження і відтворен-
ня природних ресурсів, екологізацію податкової систе-
ми, розвитку ринку природоохоронних цінних паперів
(права, квоти), створення системи екологічного страху-
вання. У 1996 р. Україна приєдналася до Бернської кон-
венції про збереження диких видів рослин і тварин та
місць їх перебування. Внеском у виконання Конвенції:
є проекти ТАСІС "Карпатська транскордонна екологі-
чна мережа" та проект Глобального Екологічного Фон-
ду "Збереження різноманіття в Азово-Чорноморській
екологічній мережі".

Постановою Верхової Ради України від 05.03. 1998
р. затверджені Основні напрями державної політики Ук-
раїни у галузі охорони довкілля, використання природ-
них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Ос-
новними напрямами передбачений комплекс заходів,
спрямований на екологічно безпечне використання вод-
них та інших природних ресурсів, міжнародне співро-
бітництво, розвиток правової бази, у тому числі шля-
хом гармонізації національного екологічного законо-
давства України з міжнародним правом. Ці заходи відпо-
відають Екологічній програмі ЄС і одним із пріоритетів
мають збереження біорізноманіття.

Законодавство України має бути гармонізоване із
європейським і у галузі лісового фонду. Царина лісово-
го законодавства ЄС не має чітко визначених меж. Кор-
пус прав та обов'язків держав-членів Європейського
Союзу — так званий "acquis communautaire" Європейсь-
кого Співтовариства, що має бути в повній мірі прийня-
тий країнами-кандидатами до того як вони приєднають-
ся до Союзу, — не містить окремо виділеного лісового
acquis. Документи щодо управління лісами є складовою
нормативно-правових баз декількох спільних політик
ЄС, зокрема, політики розвитку сільських територій як
складової сільськогосподарської політики, екологічної
політики, енергетичної політики, розвитку внутріш-
нього ринку тощо. Тобто нормативні акти, що можуть
бути включені до умовного лісового acquis, de-facto є
частиною "екологічних" та інших acquis ЄС [1].

У якості умови членства у ЄС кожна країна-канди-
дат повинна привести своє національне законодавство
та практику адміністративної діяльності у відповідність
до екологічного "acquis" ЄС, який є значно менший за
обсягом, ніж усе тіло екологічного законодавства. Він
включає в себе близько 145 законодавчих документів
(директив, регламентів та рішень), підсумково пред-
ставлених у табл. 1.

Свого часу правові засади досягнення відповідності
національного законодавства України до acquis
communautaire Європейського Союзу встановила за-

гальнодержавна програма адаптації законодавства Ук-
раїни до законодавства ЄС (2004 р.). Серед пріоритет-
них сфер виконання програми, відповідно до Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною та ЄС (1994
р.), була визначена адаптація законодавства у сфері за-
хисту довкілля. Проте адекватного механізму адаптації
лісового законодавства України до acquis communau-
taire Європейського Союзу досі не існує.

Комплексна робота з адаптації лісового законодав-
ства України до законодавства Європейського Союзу
може бути розпочата, відповідно до політичної волі ке-
рівництва органів управління лісовим господарством
(Державного агентства лісових ресурсів України,
Мінприроди України, державних обласних управлінь
екології та природних ресурсів, державних управлінь
лісового та мисливського господарства та ін.), з підго-
товки нового лісового законодавства. Важливим фак-
тором успішності такої діяльності може стати внесен-
ня переліку заходів з прийняття лісового acquis до За-
гальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу. При
цьому слід зважати на досвід вступу до ЄС країн Східної
Європи, який свідчить, що загальні обсяги витрат на
діяльність з адаптації законодавства є досить високи-
ми. За оцінками Європейської Комісії, країни-кандида-
ти мають витрачати 2—3% ВВП щорічно протягом
кількох років для повного запровадження acquis стосов-
но тільки екологічних вимог. Поки Україна знаходить-
ся поза межами фінансових інструментів та програм
Європейського Співтовариства, витрати на адаптацію
законодавства має нести у повному обсязі. Проте ці вит-
рати цілком можуть бути віднесені до фінансування ста-
лого лісового менеджменту в сучасному європейсько-
му розумінні.

Концепція сталого лісового менеджменту є засад-
ничою ідею всього лісового законодавства ЄС. Саме з
посилання на неї розпочинаються всі директиви, регу-
ляції та рішення, що є правовими інструментами з пи-
тань розвитку лісового господарства Євросоюзу. Задек-
ларувавши в Лісовій Стратегії загальні цілі та пріорите-
ти у 1998 році, Європейське Співтовариство прийшло в
2006 році до чітко визначених програмних завдань зі
сталого менеджменту в Лісовому Плані Дій ЄС та низці
національних програм розвитку сільських територій, що
впроваджують економічні цілі згідно з новою Регуля-
цією щодо Політики Розвитку Сільських Територій 2005
року.

На відміну від країн Європейського Союзу, концеп-
ція сталого лісового менеджменту (сталого управління
лісами) не знайшла широкого відображення в лісовому
законодавстві України. Україна і ЄС вживають різні
словники щодо сталого лісового менеджменту, як бук-
вально — в сенсі глосарію термінів, так і загально — в
сенсі понятійного апарату. Із введенням в українське
лісове законодавство пов'язаних зі "сталістю" термінів
справжня "гармонізація національного лісового зако-
нодавства з міжнародними принципами сталого управ-
ління лісами" тільки розпочинається [2].

Сфера Директиви Регламенти Рішення Всього 

Горизонтальне законодавство 5 2 - 7 

Якість атмосферного повітря 18 1 10 29 

Поводження з відходами 17 3 8 28 

Охорона водних ресурсів 11  1 12 

Охорона природи 4 6 1 11 

Контроль за промисловим забрудненням та управління 
його ризиками 

6 2 7 15 

Хімічні речовини та генетично модифіковані організми 8 5 4 17 

Шумове забруднення 10 - - 10 

Ядерна безпека та захист від радіації 5 3 - 8 

Цивільна оборона - 1 7 8 

Всього 84 23 38 145 

 

Таблиця 1. Європейське законодавство щодо охорони природи

Джерело: [1].
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Лісова Стратегія ЄС (1998 р.) визначає, що сфера
лісової політики відноситься до компетенції країн-
членів, а Європейський Союз може зробити внесок до
запровадження сталого лісового менеджменту через
спільні політики, засновані на принципі субсидіарності
та концепції розподіленої відповідальності [3].

Відповідно до принципу субсидіарності, країни-чле-
ни є відповідальними за планування та впровадження
національних лісових програм. Майже всі країни ЄС,
включаючи нові країни-члени, підготували та прийняли
національні лісові програми чи їх еквіваленти, а також
розробили загальний механізм та підходи до процесу
підготовки лісової політики.

Підготовка державної програми "Ліси України" на
2010—2015 роки не дотримувалася формального підхо-
ду міністерських конференцій із Захисту Лісів в Європі
до підготовки національних лісових програм. Некритич-
не ставлення до питання участі зацікавлених сторін та
міжсекторального обговорення визначило умовність
окремих показників програми. Наприклад, такий клю-
човий пріоритет як "підвищення лісистості", що з 2000-
го року переглядався вчетверте, передбачає заліснення
протягом 2010—2015 років 430 тис. га земель, а для до-
сягнення "оптимальної" лісистості — 2175 тис. га. Про-
те територіальними органами Державної агенції земель-
них ресурсів України виявлено лише 308 тис. га дегра-
дованих та малопродуктивних земель сільськогоспо-
дарського призначення, і 140 тис. га земель, що знахо-
дяться під ярами, балками та іншими землями, що та-
кож можуть бути заліснені. Головне питання полягає в
передачі цих земель під залісення, зважаючи на склад-
ний, тривалий та витратний механізм передачі земель.

Україні неможливо формально перенести терміни
законодавства ЄС, внести зміни і доповнення для забез-
печення впровадження acquis, навіть не в суттєвій зміні
підходів до операційного лісового менеджменту. Все це
було пройдено країнами-кандидатами певний час тому.
Різниця ж полягає в сучасному спрямуванні розвитку
лісового законодавства та лісової політики в Україні та
ЄС.

Рамки діяльності в лісовому секторі Європейського
Співтовариства та країн-членів на 2007—2011 роки вста-
новив Лісовий план дій ЄС (2006 р.), що визначає вісім-
надцять ключових дій за чотирма основними цілями:
поліпшення довготермінової конкурентноздатності,
захист навколишнього природного середовища, внесок
у якість життя, сприяння координації та комунікації. На
першому місці в Лісовому плані дослідження конкурен-
тноздатності лісового сектору ЄС. В Україні питання
проведення центральним органом виконавчої влади з
питань лісового господарства спільно з центральним
органом виконавчої влади з питань промислової пол-
ітики дослідження стану та перспектив економічного
розвитку лісового сектору досі не ставилося. Таке дос-
лідження має містити аналіз розвитку, оцінку стану та
прогноз структурних змін ринку лісоматеріалів, зокре-
ма викликаних економічної кризою. Це, нарешті, доз-
волить дати оцінку конкурентноздатності державного
лісового сектору України та визначити заходи із забез-
печення його конкурентноздатності. За прикладом ба-
гатьох країн Європи, подібні дослідження можуть сфор-
мувати основу економічних цілей документу національ-
ної лісової політики України [1; 2; 3].

Ключові дії з метою поліпшення та захисту навко-
лишнього природного середовища охоплюють виконан-
ня зобов'язань та адаптацію до змін клімату, досягнен-
ня цілей зі збереження біорізноманіття та розвиток
Європейської системи лісового моніторингу. Викорис-
тання біомаси для енергетичних потреб розглядається
як найважливіший внесок європейського лісового сек-
тору в досягнення цілей Кіотського протоколу впро-
довж першого облікового періоду 2008—2012 років.
Уряд України надає використанню деревини як альтер-
нативного джерела енергії стратегічного значення. Це

зрозуміло, оскільки для порівняння, за даними FAOSTAT,
у 2008 році Латвія виробила 3725 млн м3 паливної тріски,
а Україна — лише 112 млн м3 [1].

Лісове господарство України — це єдиний сектор
національної економіки, в якому відбувається поглинан-
ня парникових газів. Абсолютні щорічні обсяги погли-
нання парникових газів у лісовому господарстві
співмірні із національними обсягами викидів внаслідок
сільськогосподарської діяльності. В Україні однак не
здійснюється жодного проекту спільного впроваджен-
ня з лісорозведення, а підготовлений за сприяння Світо-
вого Банку проект зі створення захисних лісових насад-
жень на забруднених радіонуклідами землях в умовах
Полісся не був реалізований через відсутність на той
момент законодавчо-нормативної бази щодо реалізації
проектів СБ та недосконалість державного механізму
встановлення ціни вуглецевих одиниць. Крім того, ук-
ладання угод про передачі вуглецевих одиниць перед-
бачають юридичну формалізацію в лісовому законо-
давстві України поняття права власності на депонова-
ний вуглець [2; 3].

Нині європейські ініціативи все більше стосуються
не запобігання, а адаптації до змін клімату. З огляду на
невідворотність цих змін, час виробити перелік адапта-
ційних заходів, оскільки виклики адаптації та супутні
витрати очікувано перевищуватимуть витрати на запо-
бігання. Центральною складовою політики ЄС щодо
охорони природи та збереження біорізноманіття є
Natura — 2000. Це мережа охоронних ділянок, закла-
дена згідно Директиви "Habitats" 1992 року. Мета ме-
режі полягає в забезпеченні довгострокового збережен-
ня видів та ландшафтів в ЄС, які є найбільш цінними і
перебувають під загрозою зникнення або руйнування.
Natura-2000 не є системою строгих природних заповід-
ників, де заборонена вся діяльність, на переважній
більшості територій ведеться господарство. Сьогодні
мережа повністю сформована і охоплює площу, більшу
за територію Німеччини, та складає 17,6% території ЄС
(2009 р.). Європейська Комісія надає інформацію про
повний список та карту ділянок Natura — 2000. В Ук-
раїні немає ділянок мережі Natura — 2000. В даний час
пілотні проекти щодо вивчення та закладання ділянок
Natura — 2000 проводяться лише в Карпатському ре-
гіоні.

Зауважимо, що Директиви щодо Natura — 2000 є
складовими екологічного acquis, тому попереднє впро-
вадження їх в країнах-кандидатах розглядалося як важ-
ливий захід з повного обліку їх природної спадщини, і
всі ділянки мережі мали бути визначені до моменту їх
вступу до ЄС. Лісовий План ЄС визначає шість ключо-
вих дій щодо сприяння координації та комунікації. В
роботі використана шкала міжсекторального коорди-
наційної потенціалу для ілюстрації загальних інститу-
ційних механізмів, що діють при впровадженні держав-
них програм в лісовому секторі України. Параметри
різних державних програм щодо перспективних показ-
ників лісового господарства відрізняються, попри обо-
в'язкову процедуру їх погодження різними міністер-
ствами та відомствами [1; 3].

Регуляція з Розвитку Сільських Територій є голов-
ним інструментом впровадження Лісової стратегії ЄС.
Лісовий план дій ЄС визначає специфічні заходи, що
можуть бути підтримані цією регуляцією. Закон Украї-
ни "Про основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року", проект Державної цільової про-
грами сталого розвитку сільських територій на період
до 2020 року не включають цілі та завдання ведення лісо-
вого господарства до пріоритетів комплексного розвит-
ку сільських територій. Однак логічно, що національна
лісова політика України, мала б, за прикладом країн ЄС,
бути інтегрована в політику розвитку сільських тери-
торій; і не лише з точки зору завдань євроінтеграції.

Зростання міжнародної конкуренції, викликаний
процесом глобалізації, поставив нові виклики перед
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лісовою промисловістю ЄС, зокрема посилення конку-
ренції щодо поставок як круглих лісоматеріалів, так і
продукції переробки з країн, що мають вищі показники
приросту лісів, нижчі виробничі витрати (деревина,
енергія, робоча сила) і менш строгі екологічні та соці-
альні вимоги. План дій ЄС для FLEGT (2003 р.) зобов'я-
зав Європейську Комісію провести аналіз законодавчих
можливостей регулювання імпорту незаконно заготов-
леної деревини в ЄС. У грудні 2005 року Рада ЄС прий-
няла Регуляцію про створення FLEGT (на відміну від
просто "FLEG" тут до "Law Enforcement" — посилення
правозастосування та "Governance" — управління, до-
дається ще "Trade" — торгівля) схеми ліцензування
імпорту деревини в Європейському співтоваристві і на-
дала право Європейській комісії розпочати переговори
з третіми країнами, що бажали укласти добровільні уго-
ди про партнерство. Починаючи з 2008 року ведеться
обговорення Регуляції про встановлення обов'язків опе-
раторів із розміщення деревини та деревної продукції
на ринку. Очікується, що найближчим часом буде до-
сягнуто політичної угоди щодо Регуляції, і вона набере
чинності в наступному році. Практично це означає, що
в разі продажу деревини на ринок ЄС українські ком-
панії мають забезпечити підтвердження "легальності"
деревини [1; 2; 4].

Відсутність спільної лісової політики, загальних
економічних механізмів регулювання різних форм влас-
ності, слабка система отримання достовірних даних про
ліси, значна диференціація економічної спроможності
лісових секторів різних країн-членів — це умови фор-
мування лісової політики Європейського Союзу понад
десятиліття тому. Сьогодні ЄС впевнено рухається до
забезпечення конкурентноздатності лісового сектору.
Потрібно зазначити, зважати, що більшість стратегіч-
них документів, які визначають розвиток ЄС в цілому,
закінчили свою дію в 2010 році, нормативні акти лісово-
го acquis терміновані 2011—2013 роками. Отже, в най-
ближчі роки ЄС проводитиме оновлення законодавства,
в тому числі лісового.

Таким чином, з метою інтеграції шляхів розвитку
лісового сектору України та ЄС пропонується провес-
ти такі заходи:

І. Розпочати розробку документу "Лісова політика
України", в рамках процесу з підготовки якого провес-
ти:

— дослідження конкурентноздатності лісового сек-
тору економіки;

— вивчення можливості створення національної чи
регіональних лісових компаній;

— аналіз та підготовку прогнозу ринку лісоматері-
алів в Україні;

— аналіз стану та перспектив розвитку ринку неде-
ревної продукції;

— визначення першочергових заходів з адаптації
лісів до змін клімату.

ІІ. Із внесенням необхідних змін до законів чи підго-
товкою нових нормативних актів: провести національ-
ну інвентаризацію лісів з метою удосконалення систе-
ми державного обліку лісів; цінних природних ділянок
— за аналогією з програмою Natura — 2000; полезахис-
них смуг — з метою включення до державної програми
"Ліси України" заходів із розвитку державної системи
лісомеліорації [5].

ІІІ. Загальне спрямування розвитку лісової політи-
ки та лісового законодавства ЄС вимагає внесення не-
обхідних змін до проекту державної Програми розвит-
ку сільських територій щодо включення в неї заходів із
забезпечення сталого лісового менеджменту.

Сьогодні Європейська Комісія запропонувала нове
законодавство для запобігання та управління швидко
зростаючої загрози від інвазійних видів. На даний час
понад 12 тис. видів, що мешкають у Європі, є чужими
природному середовищу. Близько 15 % з них — інвазійні
види і вони дуже швидко ростуть за чисельністю. Про-

позицію призначено для реагування на зростаючі про-
блеми, які викликані цими інвазійними чужорідними
видами, яка включає в себе такі проблеми [2; 3; 5]:

1. Економічну: інвазійні чужорідні види завдають
збитків на суму не менше 12 мільярдів євро щороку в
Європі через небезпеку для життя людини (зокрема,
азіатський шершень та комарі, які приносять жовту ли-
хоманку, що можуть завдати фатальної шкоди), по-
шкодження інфраструктури (наприклад, японський го-
рець, який руйнує будівлі), а також втрати врожаю в
сільському господарстві (наприклад, нутрія, яка нищить
культури).

2. Екологічну: інвазійні чужорідні види здатні сер-
йозно пошкодити екосистемі та спричинити зникнення
видів, які необхідні для підтримання балансу навколиш-
нього природного середовища. Наприклад, черемшина
серйозно порушує екосистеми лісів, а сірі білки витіс-
няють рудих білок. Після втрати середовища проживан-
ня, інвазійні види — друга за величиною причина втра-
ти біорізноманіття у світі.

3. Політичну: багато держав-членів вже змушені вит-
рачати значні ресурси у вирішенні цієї проблеми, проте їх
зусилля неефективні, якщо вони діють виключно на на-
ціональній основі. Кампанія з винищування гігантського
борщевика в Бельгії, наприклад, буде неефективною, якщо
ці види повторно заселять країну через Францію.

Окремі види мають бути заборонені в ЄС, тобто їх
не можна імпортувати, купувати, використовувати, ви-
пускати або продавати. Необхідно прийняти спеціальні
заходи для вирішення питань, які виникають, для тор-
говців, фермерів та власників тварин у перехідний пе-
ріод. Держави-члени будуть організовувати перевірки
для запобігання умисного проникнення видів, які вик-
ликають занепокоєння. Проте є багато видів, які потрап-
ляють до ЄС ненавмисно, як забруднювач в товарах або
в контейнерах. Держави-члени повинні вжити заходів,
щоб визначити такі шляхи та прийняти коригуючі захо-
ди, а саме: створити системи раннього попередження та
швидкого реагування, створення ефективної системи
управління, перехід до більш узгодженого та превентив-
ного підходу, підвищення ефективності та зниження
витрат, які пов'язані з екологічною шкодою. Регламент
із запобігання та управління інвазійними чужорідними
видами спирається на Дорожню карту з ефективності
ресурсів ЄС та Стратегію з біорізноманіття ЄС до 2020
року.

Вважається доцільним адаптувати класифікацію
природно-заповідних територій України відповідно до
класифікації МСОП (табл. 2).

Після впровадження запропонованих змін, викла-
дених у таблиці 2, класифікація ПЗФ відповідатиме
міжнародним стандартам, що дасть можливість для
більш повної реалізації сутнісних функцій ПЗФ Украї-
ни.

ВИСНОВКИ
Відповідно до європейського напряму розвитку,

Україна має гармонізувати законодавство щодо збере-
ження біорізноманіття із вимогами ЄС. Завдання інтег-
рації України у систему міжнародної екологічної без-
пеки, посилення вимог законодавства в сфері охорони
навколишнього природного середовища висуває на пер-
ший план розвиток нових напрямів у сфері природоко-
ристування: проведення ефективної екологічної політи-
ки, спрямованої на збереження і відтворення природ-
них ресурсів, екологізацію податкової системи, розвит-
ку ринкових інструментів (прав, квот, грантів), створен-
ня системи екологічного страхування ресурсів біоріз-
номаніття.

Серед шляхів розвитку лісового сектору України та
ЄС запропоновано розпочати розробку документу
"Лісова політика України", провести національну інвен-
таризацію лісів з метою удосконалення системи держав-
ного обліку лісів; цінних природних ділянок — за ана-
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логією з програмою Natura — 2000; полезахисних смуг
— з метою включення до державної програми "Ліси Ук-
раїни" заходів із розвитку державної системи лісомел-
іорації; здійснити внесення необхідних змін до проекту
державної Програми розвитку сільських територій
щодо включення в неї заходів із забезпечення сталого
лісового менеджменту.

На сьогодні необхідно сформувати список інвазій-
них чужорідних видів ЄС, які викликають занепокоєн-
ня, що має бути складений державами-членами, беручи
до уваги оцінку ризику та наукові дані. Окремі види,
заборонені в ЄС, заборонено імпортувати, купувати, ви-
користовувати, випускати або продавати. Крім того ма-
ють бути прийняті спеціальні заходи для вирішення пи-
тань, які виникають, для торговців, фермерів та влас-
ників тварин в перехідний період.

Адаптації до європейських вимог підлягає і на-
ціональна система категорій територій, призначених
для збереження біорізноманіття. Після запровад-
ження запропонованих змін, класифікація природо-
охоронних територій України відповідатиме міжна-
родним європейським стандартам, що дозволить
більш ефективно реалізувати сутнісні функції об'єк-
тів природи.
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Таблиця 2. Адаптована класифікація ПЗФ України відповідно до класифікації ПЗТ МСОП

Легітимні категорії ПЗФ 
України 

Категорії ПЗТ МСОП 
Пропоновані категорії 
для нової класифікації 

ПЗФ 
Значення 

1. Біосферний заповідник (БЗ) XI. Біосферний резерват 1. Біосферний резерват Міжнародне 
2. Природний заповідник (ПЗ) І. Суворий резерват. Дика 

природа 
2. Національний 
заповідник 

Загальнодержавне 

2а. Відділення, філіал, частина 
ПЗ 

І а. Суворий природний 
резерват 

3. Суворий  
рефугій 

Загальнодержавне 

3. Заповідне урочище І б. Дика природа 4. Заповідне урочище Місцеве 

4. Національний природний 
парк 

ІІ. Національний парк 5. Національний парк Загальнодержавне 

5. Регіональний ландшафт. 
парк 

ІІ. Національний парк 6. Регіональний парк Місцеве 

6. Заказник загаль-
нодержавного значення 

IV. Територія управління 
екотопами (видами) 

7. Національний 
заказник 

Загальнодержавне 

6а. Заказник місцевого 
значення 

IV. Територія управління 
екотопами (видами) 

8. Регіональний 
заказник 

Місцеве 

7. Пам’ятка природи загально-
державного значення 

ІІІ. Пам’ятка природи 9. Національна пам’ятка 
природи 

Загальнодержавне 

7а. Пам’ятка природи 
місцевого значення 

ІІІ. Пам’ятка природи 10. Регіональна 
пам’ятка природи 

Місцеве 

 Х. Об’єкт Світової 
спадщини 

11. Пам’ятка природи 
світової спадщини 

Міжнародне 

 VI. Територія охорони 
ресурсів 

12. Природноресурсне 
угіддя 

Місцеве 

 V. Територія охорони 
ландшафтів 

13. Охоронюваний край Загальнодержавне 

 VII. Антропогенний 
резерват 

14. Екоетнічне оселище Загальнодержавне 

 VIII.Територія 
багатоцільового 
використання 

15. Екорегіон Загальнодержавне 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни, які відбуваються в українському суспільстві, ок-

реслюють пріоритетні завдання виховання висококультур-
ної, інтелектуальної, творчої особистості, яка здатна забез-
печити прогрес нації та вихід держави на рівень цивілізова-
них країн світу. Розв'язання цього завдання пов'язане із
сучасним осмисленням морального виховання, пошуком
таких моральних орієнтирів і норм, які б забезпечили по-
вноцінне життя в усіх сферах людського буття, де важли-
вим інструментом таких перетворень є освіта. Усвідомлен-
ня того, що в сучасному глобалізованому просторі шанс на
успіх матимуть ті держави, у яких ефективно реалізується
людський потенціал їх громадян, в тому числі і потенціал
громадян із інвалідністю, яскраво кристалізуються ідеї гу-
манізації освіти. Гуманні цінності та відповідні їм норми є
тим культурним кодом, який впливає на спрямованість і ха-
рактер потреб, цілей, інтересів особистості, визначає по-
всякденну поведінку й регулює взаємини людей, забезпе-
чує раціональність і людяність їхнього способу життя, а
отже, життєздатність суспільства.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Гуманізації освіти присвячена велика кількість до-

сліджень вітчизняних і закордонних учених: М.Н. Берула-
ви, Е.В. Бондаревської, К. Роджерса й ін. Проблема гумані-
зації освіти при використанні інформаційних і комунікац-
ійних технологій розробляється С.В. Панюковою, Е.С. По-
лат, Е.А. Ямбургом. У контексті розширення дискурсивних
практик у відношенні процесів соціальної інклюзії та соц-
іальної ексклюзії особистості проводяться дослідження
зарубіжними авторами: П. Абрахамсон, Г. Рум, Г. Уайт,
К. Філпс, А. Хаан, Ю. Хамалайнен, У. Хеллінкс та російсь-
кими авторами: М. Елютін, Ю. Зубок, М. Тихонова, Є. Ярсь-
ка-Смирнова. Значний ряд публікацій вітчизняних авторів
представляє поліморфізм підходів до аналізу особливостей
трансформації державної соціальної політики в аспекті виз-
нання прав і свобод кожної людини, створення громадянсь-
кого суспільства, побудови соціальної держави: З. Го-
ленкова, І. Гусєв, Н. Калашников, І. Лапушанскій, Т. Малє-
ва, Г. Осадча, Ф. Шарков, В. Шахов. Підкреслюється не-
обхідність реалізації антропоцентричної соціальної політи-
ки, посилення практик соціальної допомоги та підтримки
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осіб з обмеженими можливостями, надання їм сприяння в
ході інтеграції в суспільство. При цьому багато авторів звер-
тають увагу на низький ступінь соціальної захищеності дітей
і підлітків, особливо таких, що мають відхилення у розвит-
ку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є полягає у відображенні процесів гуман-

ізації які відбуваються в контексті державного управління
освіти та їхнього впливу на здобуття освіти неповносправ-
них осіб, запропонувати напрямк гуманізації освіти відпов-
ідно до потреб неповносправних для рівноправного здобут-
тя освіти кожного громадянина України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна у своєму розвитку орієнтується на європейсь-

ку систему цінностей, у якій інтелект, освіта, професійний
досвід, соціальна мобільність беззаперечно визнаються го-
ловними складовими національного багатства та основним
ресурсом соціально-економічного розвитку.

Саме з цих позицій сформульовано завдання в Дер-
жавній національній програмі "Освіта", в якій, зокрема, заз-
начено: "Гуманізація освіти полягає в утвердженні людини
як найвищої соціальної цінності, розкритті її здібностей та
задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні
пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії сто-
сунків людини і навколишнього середовища, суспільства і
природи".

Принцип педагогічного гуманізму передбачає також
повагу до прав і свобод дітей, які регулюються Конститу-
цією України [2], правовими актами та нормами міжнарод-
ного права, зокрема Декларацією прав дитини, Конвенцією
про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечен-
ня виживання, захисту і розвитку дітей, тощо.

Із обранням Україною гуманістичного напряму в роз-
витку освіти, значно посилилася увага до якості й доступ-
ності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
відповідно і дітей з неповносправністю. Продовжує форму-
ватися і впроваджуватися нова культурна й освітня норма
— створення умов для активної участі у житті суспільства
для усіх громадян, включаючи людей фізично й інтелекту-
ально неповносправних. Дані норми фіксує міжнародне за-
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конодавство на рівні ООН, яке понад півстоліття обстоює
права осіб з обмеженою життєдіяльністю.

Питання міжнародного регулювання прав дітей-
інвалідів окреслено в ухваленій у 1989 році Конвенції ООН
про права дитини. У 1991 р. Україна приєднавшись до країн,
що ратифікували цю Конвенцію взяла цілковиту відпові-
дальність щодо забезпечення всіх прав і свобод громадян з
інвалідністю, їх повноцінного права на життя

Владою все більше уваги приділяється питанням орган-
ізації навчання дітей з особливими освітніми потребами та
інтеграції їх у дошкільні, загальноосвітні навчальні закла-
ди. Інтегрування дітей з порушеннями психофізичного роз-
витку в загальноосвітній простір України є одним із на-
прямів гуманізації всієї системи освіти та відповідає пріо-
ритетам державного управління, що окреслені в Націо-
нальній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті
[3].

Важливим є підмітити, що починаючи з 2000 року в Ук-
раїні активізувалася законотворча діяльність стосовно рег-
ламентації надання освітніх, медичних, соціальних послуг
особам з обмеженими можливостями здоров'я, зокрема
дітям, що засвідчує прийняття таких Законів, як: "Про дер-
жавні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
(2000 р.), "Про охорону дитинства" (2001 р.), "Про соціальні
послуги" (2003 р.), "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
(2005 р.) [5; 6] .

З метою приведення законодавства України в сфері соц-
іального захисту інвалідів у відповідність до положень Кон-
венції ООН про права інвалідів Верховною Радою України
прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо прав інвалідів" [4], яким вносяться
відповідні зміни до законів України "Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні" та "Про реабілітацію
інвалідів в Україні". Закон підписаний Президентом Украї-
ни та набув чинності з 1 січня 2012 року, крім окремих по-
ложень, які набрали чинності з 1 січня 2013 року.

Прийнятий закон впроваджує у вітчизняне законодав-
ство визначення "дискримінація" за ознакою інвалідності,
"універсальний дизайн" та "розумне пристосування". У новій
редакції викладено поняття "інвалідність" та "інвалід" ви-
ходячи із соціальної, а не з медичної моделі інвалідності, де
інвалід є особою з вродженими чи набутими стійкими роз-
ладами функцій організму, що потребує допомоги для
здійснення повноцінної життєдіяльності, розвитку та інтег-
рації в суспільство.

В Україні розроблено Комплексну програму освіти та
фахової підготовки інвалідів, спрямовану на створення
сприятливих педагогічних, психологічних, соціально — еко-
номічних, медичних, організаційних та правових умов і га-
рантій для реалізації прав неповносправних на отримання
освіти відповідно до інтелектуальних, психологічних та
фізичних можливостей особистості.

В основу цього підходу покладено два принципи:
— не відривати дитину від сім'ї й суспільства, коли це

можливо, і сприяти природному процесу її соціалізації;
— розробити й апробувати альтернативні моделі спе-

ціальної освіти та надати можливість для батьків дітей з
особливостями психофізичного розвитку обирати форму і
вид майбутньої освіти.

Згідно з демократичними та гуманістичними світовими
стандартами, людство переходить до нової світоглядної
парадигми — "єдине суспільство, яке включає людей з різно-
манітними проблемами". Сучасною світовою тенденцією є
прагнення до деінституалізації та соціального інтегруван-
ня осіб з особливостями психофізичного розвитку. Фор-
мується нова культурна й освітня норма — повага до людей
з інвалідністю.

Проте на даний час в Україні можливість навчатися осо-
бам з інвалідністю, як правило, є нижчою від решти насе-
лення, що визначається наступними чинниками:

— недостатністю в нашому суспільстві милосердя по
відношенню до неповносправних;

— нерозвиненістю і непристосованістю закладів освіти
(за винятком спецзакладів) з урахуванням задоволення ос-
новних потреб інвалідів;

— низькою якістю чи відсутністю технічних засобів і
пристосувань, необхідних для обслуговування, пересуван-
ня і навчання інвалідів;

— нерозвиненістю спеціальних навчальних програм для
отримання якісної, особливо вищої освіти;

— наявністю перешкод в задоволенні морально-духов-
них потреб;

— низьким рівнем матеріального забезпечення і со-
ціального обслуговування та їх недостатньою гнучкістю;

На вирішення цих та інших проблем спрямовані зусил-
ля Уряду, а саме: планом заходів щодо створення безпереш-
кодного середовища для осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—
2015 роки центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів АРК Крим, обласним, Київській та Севасто-
польській міським державним адміністраціям визначено зав-
дання забезпечити його виконання в межах асигнувань, пе-
редбачених у Державному бюджеті на відповідний рік та за
рахунок інших джерел.

Разом з тим особлива увага звертається на необхідність
розроблення та удосконалення будівельних норм щодо про-
ектування житлових будинків, громадських будівель, спо-
руд, у тому числі навчальних закладів.

Нові концептуальні засади суспільного устрою поляга-
ють у здатності розвиватися на основі толерантності, за-
судження дискримінації, поваги до людського різноманіт-
тя, рівності можливостей, солідарності та безпеки. Ці підхо-
ди зумовлені визначенням головної мети соціального роз-
витку — "створення суспільства для всіх", що забезпечує
захист та повну інтеграцію в соціум всіх верств населення,
в тому числі осіб з інвалідністю. В основу такої інтеграції
покладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях
до реалізації прав і можливостей для кожної людини [1].

Тому потрібно виокремити напрями гуманізації освіти
щодо осіб з інвалідністю які можуть сприяти покращенню
якості освіти та подоланні перешкод та труднощів у на-
вчанні. Гуманізація системи освіти передбачає навчання
дітей з особливими освітніми потребами за місцем їхнього
проживання в спеціально створеному середовищі масового
навчального закладу, пристосованого для навчання дітей з
будь-якими потребами, що сприяє гармонійному розвитку
кожної окремої дитини в залежності від її індивідуальних
можливостей. Створення умов для такого навчання —
складний процес, оскільки є багатовекторним і включає:

— створення соціально-психологічних умов для прий-
няття інваліда в колектив.

— Матеріально-технічне оснащення навчального закла-
ду, що повноцінно забезпечить навчально — виховний про-
цес дітям з різними освітніми потребами;

— забезпечення архітектурної доступності приміщень
навчального закладу для дітей з обмеженими фізичними
можливостями;

— спеціальну підготовку педагогів до роботи в нових
умовах та введення до штатного розпису навчального зак-
ладу додаткових одиниць асистентів педагогів і спеціалістів
корекційно-компенсаційного спрямування;

— створення гнучкого робочого начального плану, що
передбачає організацію індивідуальної роботи з дитиною;

— забезпечення функціонування служб підтримки, ре-
сурсних центрів, консультаційних служб для здійснення
корекційно-реабілітаційних заходів, консультування учас-
ників навчально-виховного процесу тощо.

У класах чи школах, де навчаються учні з різним рівнем
розвитку та здібностей, педагоги мають підтримувати один
одного у застосуванні найефективніших стратегій навчан-
ня. Якщо у школі створено доброзичливу та невимушену
атмосферу і визнають унікальність кожного, як педагога так
і учня та підтримують їх — це суттєво підвищує ефективність
навчання. В цьому напрямі працює Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту, яке на доручення Кабміну від
19.10.2010 р. №62034/1/1-10 про відзначення Міжнародно-
го дня інвалідів в Україні пропонує проводити у навчальних
закладах "уроки доброти" на тему: "Дивіться на нас, як на
рівних". Метою "уроків доброти" є привернення уваги сус-
пільства до проблем інвалідів та формування позитивної
громадської думки, толерантного ставлення до дітей —
інвалідів, руйнування психологічних, фізичних, соціальних
бар'єрів, які виключають або обмежують їх участь у по-
вноцінній життєтворчій діяльності.

Такі заходи не повинні бути одноразовою дією, але дов-
готривалим процесом який передбачає подолання стерео-
типних, інколи невірних уявлень про неповносправних учнів,
створення позитивного, турботливого відношення яке є
орієнтоване на взаємодопомогу. Цьому можуть слугувати
предмет "Етика" та факультативні курси "Основи христи-
янської етики", навчальні програми яких рекомендовано
Міністерством освіти і науки України, де акцентується ува-
га на головні християнські цінності як любов до Бога і ближ-
нього, милосердя, добрість, терпіння, лагідність та ін.
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Матеріально — технічне забезпечення навчальних зак-
ладів та їхнє оновлення, створення доступного середовища
є не менш важливим напрямком гуманізації в контексті здо-
буття освіти інвалідами, тому що специфіка навчання не-
повносправних відрізняється від навчання звичайних учнів
і потребує додаткових засобів для пристосування у навчанні.
Слабочуючі учні можуть використовувати такі технічні за-
соби навчання для сприйняття інформації, як навушники для
учнів та мікрофони для викладачів. Для слабозрячих дітей
потрібно розробляти навчальну літературу відповідно до
їхніх потреб: підручники із збільшеним шрифтом, чи підруч-
ники зі шрифтом Брайля. Зокрема, як обіцяє міністр освіти
Дмитро Табачник "…підручники для найменших будемо
обов'язково друкувати шрифтом Брайля… це вкрай по-
трібно для дітей з вадами зору. Ці діти "рвуться" до освіти,
можливо, більше, ніж інші. Коли бачиш, що діти через дві
лупи читають, то просто "серце кров'ю обливається". Такі
посібники могли б допомогти діткам у навчанні та мінімізу-
вати зусилля при вивченні навчального матеріалу. В межах
інклюзивних класів вводиться посада сурдоперекладачів, які
забезпечують спілкування учнів не тільки в межах навчаль-
ного закладу, а й у повсякденному спілкуванні. Це в свою
чергу зрівнює умови здобуття знань між неповносправни-
ми та іншими дітьми.

 Створення доступного середовища передбачає дос-
тупність у користуванні приміщеннями всіма категоріями.
Сюди можна віднести побудову пандусів, збільшення двер-
них проходів, встановлення ліфтів, тощо. Для такого про-
стору характерним є нескладне планування приміщення з
мінімальною кількістю поворотів та просте розміщення на-
вчальних класів. Враховуючи економічні можливості держа-
ви щодо реконструкції навчальних закладі доцільним буде
на перших етапах становлення навчання інвалідів у ЗНЗ
створити мінімальні умови для навчання, зокрема переоб-
ладнати перший поверх навчального приміщення для цієї ка-
тегорії учнів та навчальний розклад укласти так згідно з
яким шкільні дисципліни викладатимуться в переобладнаній
частині приміщеня.

В Україні вже практично прийнятий повний комплекс
нових будівельних норм і правил (так званих ДБНів), які
зобов'язують абсолютно всі житлові та громадські при-
міщення, в т.ч. і навчальні заклади, робити доступними для
інвалідів. На виконання Постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 29.07.09 №784 "Про затвердження Плану заходів
щодо створення безперешкодного життєвого середовища
для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2009 — 2015 роки "Безба-
р'єрна Україна"" [7]. Інститутом інноваційних технологій і
змісту Міністерства освіти і науки України освіти спільно з
Київським національним університетом будівництва і архі-
тектури розроблено програму навчальної дисципліни "Фор-
мування безперешкодного середовища для життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями" для викори-
стання її в навчальному процесі з підготовки (перепідго-
товці) фахівців за напрямами "Архітектура" та "Будівницт-
во". Деякі елементи нормативно-правової бази ще потре-
бують конкретизації, особливо в частині засобів контролю
та регулювання відповідальності за дотриманням цих вимог,
однак загалом на теоретичному та правовому рівнях уже є
база для забезпечення доступності.

 Перешкодою для здобуття людиною освіти можуть
бути тільки психічні порушення та серйозні порушення інте-
лекту, що не дозволяють навчатися спільно із здоровими
людьми. Таких людей слід переорієнтовувати на вже існу-
ючі спеціалізовані навчальні заклади. Труднощі, пов'язані
із скрутою при пересуванні, не повинні впливати для відмо-
ви у навчанні.

Дані напрями гуманізації стимулюють освітні установи
до прийняття відповідних заходів щодо учнів з інвалідністю
для надання їм можливості реалізувати свій особистий по-
тенціал за допомогою участі в освіті та навчанні на тій же
основі що й здорові учні та захисту від дискримінації.

Отже, одним з важливих напрямків сучасної освітньої
державної політики України є гуманістичний розвиток си-
стеми освіти, орієнтований на нові потреби суспільства.
Вироблення нової системи цінностей в учнів та нових етич-
них відносин між учнем і викладачем є необхідними умова-
ми цього розвитку.

Визначення пріоритетних завдань стосовно покращен-
ня умов щодо забезпечення навчання інвалідів у держано-
му управлінні є необхідним напрямом, який визначає рівень
гуманності освітньої політики неповносправних.

Нормативно-правова база щодо освіти інвалідів удос-
коналюється і набуває гуманних ознак, частково реалізо-
вується в Україні через соціально-економічні фактори. У
законодавстві України наявне протиріччя між задекларо-
ваним правом на рівний доступ до всіх ланок освіти для всіх
дітей та недостатньо надану можливістю його реалізувати
дітям та родинам дітей з порушеннями психофізичного роз-
витку через відсутність офіційного визнання інклюзивної
форми надання освіти. Відсутні чітко виписані механізми
впровадження інклюзії, а заходи, передбачені в окремих
документах, не мають під собою достатнього законодавчо-
го підгрунтя. Практично відсутня у чинному правовому полі
підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів для роботи
в умовах інклюзивного навчання.

Запропоновані напрями гуманізації стимулюють освітні
установи до прийняття відповідних заходів щодо учнів з інва-
лідністю для надання їм можливості реалізувати свій особи-
стий потенціал за допомогою участі в процесі навчання на
тій же основі що й здорові учні та захисту від дискримінації.
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ВСТУП
Дослідження та впровадження прогресивного євро-

пейського досвіду державного управління у вітчизняну
сферу культури, налагодження та зміцнення культурних,
комунікаційних зв'язків України з міжнародними інсти-
туціями повинні стати стратегічно важливими завдання-
ми та головною умовою подальшої інтеграції у євро-
пейську спільноту. А питання утвердження національної
ідентичності, збереження культурної спадщини та забез-
печення міжкультурного діалогу мають набути першо-
чергового значення в цивілізаційному розвитку.

Науковці І. Абанкіна, О. Беннет, А. Брандт-Грау,
Л. Вербанова, Д. Губнер, М. Дарем, К. Демке, Ф. Діташ-
майр, С. Драгоєвич, Н. Кан, В. Качмарек, З. Красно-
дембський, А. Лайдон, Д. Лідстоун, С. Ліндсі, Ч. Лендрі,
Д. Мур, С. Ніколов, Ж. Рюс, Дж. Сторі, А. Узелач,
Р. Флорида, І. Хангельдієва, М. Хелмінська, Б. Цвєтіянін
розкривають сучасні тенденції розвитку сфери культу-
ри на наднаціональному, національному та регіональ-
ному рівнях та європейські підходи до державної
підтримки сфери культури та її розвитку в сучасному
європейському культурному просторі.

У зв'язку з тим, що існують суттєві відмінності у сис-
темі державного управління у сфері культури в євро-
пейських країнах, різняться також і підходи до її фінан-
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сування. Власне, наявність таких відмінностей і зумов-
лює потребу дослідження досвіду державної політики
фінансування сфери культури та практики залучення по-
забюджетних коштів на її розвиток у державах Європи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:
— провести системний аналіз європейських підходів

до державної економічної підтримки культури і мис-
тецтв;

— визначити тенденції до пошуку та залучення аль-
тернативних джерел фінансування в європейських дер-
жавах.

РЕЗУЛЬТАТИ
Бюджетне фінансування сфери культури європейсь-

ких держав залишається однією з головних форм
підтримки галузі. Проте видатки на ці потреби в бюд-
жетах країн становлять порівняно невелику частку —
від 0,5 до 4,8%. Модель державного фінансування куль-
тури складається в кожній країні на основі вибору ме-
тодів, форм і механізмів фінансової політики. На її фор-
мування значний вплив мають такі чинники, як тра-
диційні, національні, культурні переваги, а також роз-
виток доброчинності, спонсорства та меценатства. Си-
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стема фінансування культури і мистецтв визначається
ступенем централізації державного управління й харак-
тером міжбюджетних відносин. В унітарних державах,
наприклад, у Швеції, основну роль продовжує відігра-
вати центральний бюджет, тоді як у федеративній
Німеччині його економічні функції в основному обме-
жуються субсидуванням ефірного мовлення та зарубі-
жних культурних заходів.

У країнах Європи державне фінансування сфери
культури відбувається за двома моделями: "європейсь-
кою" та "британською". Детально розглянемо, в який
спосіб відбувається підтримка сфери культури й мистецтв
з державного бюджету в деяких країнах Європи за євро-
пейською моделлю фінансування культури, зазначивши
при цьому, що така підтримка є багатоканальною.

Пряме фінансування організацій культури здійс-
нюється у всіх країнах, але найбільша частка припадає на
бюджети європейських унітарних держав. Реалізація
відбувається у формі повного фінансування поточних вит-
рат і капіталовкладень, спеціальних цільових трансфертів,
а також у вигляді грантів. Проте від старого методу дер-
жавної підтримки культури — повного прямого фінансу-
вання — в більшості країн вже відмовилися. Такий спосіб
субсидування затверджено лише для деяких національних
музеїв, архівів, бібліотек або для підтримки національно-
го ефірного мовлення. Однак спеціальні цільові трансфер-
ти, зазвичай, використовуються під час реалізації націо-
нальних програм розвитку культури. Так, у Франції в
першій половині 80-х рр. XX ст. у рамках програми модер-
нізації комерційних галузей культури міністерством куль-
тури була створена спеціальна "бюджетна лінія" для фінан-
сування зйомки короткометражних фільмів, танцюваль-
ного і циркового мистецтва, образотворчого мистецтва,
промислового дизайну, фотографії [1].

Іншою більш поширенішою формою прямої держав-
ної підтримки є гранти [1], які виплачуються як органі-
заціям, так і окремим працівникам культури. У кожній
країні умови їх надання істотно відрізняються. Розмаїт-
тя грантів вирізняє шведську систему фінансування куль-
тури та мистецтв. Тут організації культури можуть пре-
тендувати на договірний грант (його розмір визначаєть-
ся угодою, що укладається на рік між державними орга-
нами і відповідною організацією культури), грант, що
виплачується за результатами праці відповідно до норм
субсидування, пропорційно до обсягу товарів і послуг,
або ж на так званий базисний (формульний) грант. Ос-
танній повинен покрити певну частку (як правило, 55%)
нормативних витрат, затверджених для кожної категорії
установ культури (театрів, оркестрів, регіональних му-
зеїв і бібліотек). Наприклад, у Швеції особливе значення
надається індивідуальним грантам для забезпечення "еко-
номічної стабільності" творчості. До них відносяться без-
строкові почесні гранти видатним діячам культури; гран-
ти у формі гарантованого доходу, що присуджуються
видатним письменникам; п'ятирічні гранти молодим пись-
менникам; гранти, що дають авторам право на отриман-
ня доходу за користування їх творами в публічних бібліо-
теках. Для шведської системи грантів характерна спро-
щена процедура їх надання та повна свобода реципієнтів
(організацій або індивідуальних одержувачів) у їх вико-
ристанні. У багатьох країнах уряди надають гранти на
умовах строкового фінансування. У Європі цей механізм
вперше застосували у Великобританії, а потім і в конти-
нентальних країнах. Такі гранти не тільки сприяють оп-
тимізації фінансового стану організацій культури, але й
допомагають їм адаптуватися до ринкового середовища,
привертаючи недержавні фінансові джерела та розвива-
ючи комерційну діяльність.

Важливим способом державної економічної політи-
ки підтримки сфери культури є залучення загальних і
цільових трансфертів у субнаціональні бюджети [1].
Загальний трансферт відрізняється від цільового тим,
що не зв'язує реципієнта умовами витрачання, фактич-
но безпосередньо збільшуючи його бюджетні доходи.

Цільові ж трансферти надаються для покриття конкрет-
них статей витрат, нерідко на умовах строкового фінан-
сування. Так, у Норвегії з 1986 р. муніципалітети отри-
мують від уряду блокові гранти на фінансування галу-
зей охорони здоров'я, освіти та культури.

Ще одним, не менш важливим, є спосіб підтримки
культури на основі спільної участі у фінансуванні
органів влади різного рівня (з центральних і територі-
альних бюджетів) [1]. Така підтримка здійснюється в
рамках програм соціально-економічного розвитку (ре-
гіонального розвитку, збільшення зайнятості, допомо-
ги малому бізнесу, реконструкції міської господарсь-
кої інфраструктури, професійного навчання та пере-
підготовки кадрів), а також для субсидування окремих
організацій культури та інвестиційних проектів. На-
приклад, муніципалітетам Данії з 1983 р. виділяється
блоковий грант на фінансування бібліотек; кошти роз-
поділяються між місцевими бюджетами пропорційно до
кількості населення. У Франції щорічно укладаються
тристоронні угоди між центром, регіонами і територія-
ми для спільного фінансування культури.

Підтримка культури в деяких країнах Європи здійс-
нюється на основі розподілу субсидій через незалежні
посередницькі (недержавні) структури [2] (доброчинні
фонди, суспільні інститути культури, асоціації творчих
працівників). Особливо активно вона застосовується в
Німеччині, Великобританії та Франції. Фінансування
сфери культури на основі партнерської участі держави
і корпоративних спонсорів в Європі стає все більш по-
мітною формою субсидування, що сприяє значному за-
лученню коштів із приватного сектора.

У багатьох країнах разом з бюджетним набуло по-
ширення державне фінансування з позабюджетних
фондів, заснування яких виправдовується "особливими
потребами" галузей культури і "національними інтере-
сами" [2]. Традиційним джерелом коштів для таких
фондів (наприклад, у Ірландії, Норвегії і Фінляндії,)
стали надходження від національних лотерей, лото,
спортивних тоталізаторів.

У Європі кіномистецтво стало однією з перших га-
лузей культури, для фінансування якої створили спеці-
альні фонди. Ресурси кінофондів формувалися за раху-
нок надходжень з центрального бюджету, а також спе-
ціальних податків на радіо і телевізійні компанії, на
кінопрокат та ін. У 80-ті роки минулого століття у бага-
тьох країнах Європи було створено фонди для підтрим-
ки аудіо- та відеовиробників.

Поряд з європейською моделлю вирізняють також
британську модель фінансування культури. Власне, у
Великобританії використовують механізми партнерства
на основі змішаного державно-приватного фінансуван-
ня [3]. Орієнтовно участь держави в діяльності органі-
зацій культури Великобританії складає найменше — 30%,
найбільше — 80%; в середньому — 40—50% річного бюд-
жету організацій культури. Ще 40—50% бюджету орган-
ізацій складають самостійно зароблені кошти (квитки,
членство, послуги та ін.). Зароблені в результаті фанд-
рейзингу ресурси складають не більше 10 % бюджету.

У Великобританії частка державного фінансування
культури не є визначальною. Але оскільки вона стано-
вить не менше 30% від фінансування культури, існують
спеціальні органи державної влади, які регулюють
діяльність культурних організацій. Основна фінансова
підтримка культури державою здійснюється через Раду
мистецтв. Рада мистецтв діє від імені держави і одержує
кошти для підтримки організацій культури від Депар-
таменту культури, медіа і спорту уряду Великобританії;
врешті, це напівавтономний незалежний орган (майже
третина Ради формується з представників мистецького
середовища), і уряд не втручається у її роботу.

Близько 80% загального бюджету Ради мистецтв
спрямовується на фінансування національних культур-
них інституцій та культурних організацій. При цьому
Рада мистецтв з цими організаціями укладає контракт
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строком на 3 роки, що дозволяє здійснювати довго-
строкове планування спільної діяльності та оцінку її
ефективності. Близько 17% витрат бюджету (58 млн
фунтів на рік) складає Відкритий фонд, створений для
підтримки проектів. Будь-яка організація культури
може подати заявку на отримання гранту з цього фон-
ду, який надається у трьох номінаціях: діячі культури;
організації культури; гастролі. Основна роль цього фон-
ду — це підтримка інновацій. Обов'язковою умовою є
наявність у заявників партнерського співфінансування
в розмірі не менше 10% від загального бюджету проек-
ту. Рада мистецтв здійснює художню експертизу про-
ектів за такими критеріями: мистецька якість та цінність;
фінансова та управлінська ефективність [3].

Уряд Австрії розглядає культуру та культурну спад-
щину як важливий ресурс економіки й розвитку. Держав-
не субсидування культурних організацій Австрії складає
від 75 до 100%. Державне фінансування сфери культури
Австрії здійснюється на трьох рівнях: федеральному,
регіональному і муніципальному. На федеральному рівні
фінансування має декілька каналів: Міністерство науки,
освіти і культури, Міністерство закордонних справ, Фе-
деральна Канцелярія. Всі федеральні кошти на культуру
знаходяться у віданні Відділу культури (8 структурних
підрозділів), який після реформи 1997 р. підпорядкова-
ний Федеральній Канцелярії. Фінансування здійснюєть-
ся за відповідними напрямками: образотворче мистецт-
во, архітектура, дизайн, індустрія моди, виконавські ми-
стецтва, музика, кінематограф, медіа-арт, література,
фотографія, міжнародні культурні проекти, на основі
заяв, які надходять щорічно до структурних підрозділів
Відділу культури Канцелярії [4].

У порівнянні із Великобританією, в Австрії не має тра-
дицій фандрейзингу, бо досвід Австрії засвідчує держав-
ну модель патерналістської підтримки сфери культури.

Особливості формування доходів у сфері культури
обумовлюють специфіку її оподаткування. Розглянемо, як
застосовуються специфічні податкові та інші пара-
фіскальні джерела фінансування на прикладі окремих
європейських держав [1]. Одним із специфічних податків,
який почасти утримують з організацій, є ліцензійна плата
за радіо і телебачення. Кошти, що поступають від збору
цього податку, використовуються, насамперед, для влас-
ного розвитку організацій ефірного мовлення. Але в дея-
ких країнах, окрім звичайної ліцензійної плати, введена
надбавка. В Австрії вона має назву "культуршиллінг" і над-
ходження від неї спрямовуються на субсидування дотац-
ійних галузей культури, покриваючи 15% сукупних дер-
жавних витрат на мистецтво і 25% — на культуру. У
Франції та в країнах Північної Європи існує специфічний
податок розміром в 1% від вартості будівництва держав-
них установ, кошти від якого спрямовуються на придбан-
ня творів образотворчого мистецтва. Загалом Франція
найактивніше використовує спеціальні податки — там стя-
гується, наприклад, податок за торгівлю книгами (посту-
пає в розпорядження Національного центру літератури),
податок з доходів нових телевізійних каналів, зокрема
кабельного і супутникового телебачення спрямовується
на субсидування виробництва кіно-, аудіо- і відеопро-
дукції. Утримується також податок за показ спектаклів.

Запровадження податкових пільг для творчих праців-
ників сприяють покращенню їх матеріального стану. На-
приклад, в Ірландії вже понад 35 років усі творчі праців-
ники звільнені від оподаткування прибутків, хоча цент-
ральний бюджет щорічно на цьому втрачає значні суми
надходжень. У Франції аналогічна пільга стосується лише
художників та скульпторів. У Фінляндії не обкладаються
податком на прибуток державні гранти, які отримують
письменники та інші діячі культури. З метою пом'якшення
податкового процесу працівникам творчих професій, які
не мають постійного заробітку, в більшості країн Європи
дозволяється при оподаткуванні розподіляти отриманий
авторський гонорар впродовж декількох років (у Франції,
наприклад, на п'ять років, у Фінляндії — на три роки) [1].

Найпоширенішою податковою пільгою для органі-
зацій і підприємств культури є звільнення від податків
на товари та послуги, що виробляються в цій сфері, або
ж зниження податку на додану вартість (далі — ПДВ) і
ставки податку на продаж. У 80-ті роки в Ірландії було
скасовано ПДВ на книжки, в Італії — знижено до 2%
(періодичні видання були повністю звільнені від оподат-
кування), в Німеччині — до 7%, у Франції — до 5,5 %, в
Іспанії — до 6%. У Бельгії ПДВ на предмети мистецтва
знижено з 19 до 6%. В Італії найнижчий рівень ПДВ був
встановлений для виконання реставраційних робіт,
спрямованих на збереження культурної спадщини [1].

Для заохочення молодих талантів було ухвалено
рішення про пріоритетне субсидування проектів, пред-
ставлених талановитими молодими музикантами і ху-
дожниками, молодіжними оркестрами і хорами.

Із 2005 р. нова бюджетна політика торкнулася й
фінансування культури. Наприклад, основною формою
фінансової підтримки культури і мистецтв в Нідерлан-
дах стали не річні, як раніше, а чотирирічні одноразові
або блокові субсидії установам культури. Вони розпо-
діляюся на конкурсній основі й надавалися відразу на
чотири роки. Така форма субсидування надала більше
свободи установам культури в реалізації їх художньої
та комерційної політики [1; 2].

Одними з основних інструментів регулювання ринку
культурних індустрій та підтримки культури у більшості
європейських країн є інструменти, що сприяють створен-
ню сприятливих фінансових умов розвитку культурних
індустрій, або інструменти фінансової підтримки. Згідно
з європейським підходом, культурна продукція визнана
особливим економічним товаром, який вимагає особли-
вого ставлення. Це, зокрема, відбивається в політиці ста-
вок ПДВ на культурну продукцію. Скажімо, в Бельгії за
середньої ставки ПДВ в обсязі 21% найнижча ставка 6%
застосовується для більшості культурних продуктів
(журнали, книжки, оригінальні твори образотворчого
мистецтва) та послуги (квитки на мистецькі заходи, ав-
торські права). Окрім того, від сплати податку звільнено
окремі види діяльності, пов'язаної з розвитком культу-
ри. У Латвії за середньої ставки ПДВ 18% нульова ставка
застосовується до бібліотечних послуг, театральних ви-
став і демонстрації кінофільмів, циркових вистав, кон-
цертів, художніх виставок для дітей, освітньої та науко-
вої літератури, першого видання творів латиської літе-
ратури, а також видань для дітей, що друкуються в Латвії.
В Естонії за середньої ставки ПДВ 18% ставку на книж-
ки знижено з 1998 р. до 5% [5, с. 32].

Отже, проаналізувавши досвід окремих держав
Європи щодо державної підтримки культури і мистецтв,
можна стверджувати, що воно здійснюється декілько-
ма каналами: у формі прямого фінансування; за допо-
могою загальних і цільових трансфертів у субнаціо-
нальні бюджети; на основі спільної участі органів влади
різного рівня у фінансуванні; через незалежні посеред-
ницькі структури; з використанням механізмів партнер-
ства, на основі змішаного державно-приватного фінан-
сування. Проте сьогодні все частіше політика європейсь-
ких держав у сфері культури відображає тенденцію до
пошуку та залучення альтернативних джерел фінансу-
вання для успішного розвитку культурної галузі.

З цього приводу важливим для державного управ-
ління у сфері культури України буде європейський досвід
щодо залучення спонсорської допомоги в культурну сфе-
ру. Так, у свій час Роберт Брінклі (Надзвичайний і По-
вноважний посол Великобританії в Україні) зауважив, що
британський досвід мистецького менеджменту, звичай-
но, не є панацеєю: як і будь-який інший досвід, він має і
свої здобутки, і свої прорахунки. Але світова слава бри-
танських митців та британського мистецтва є яскравим
свідченням того, що недоліків у британській системі, все-
таки, менше, ніж позитивних аспектів. На превеликий
жаль, підкреслив він, сьогодні рівень присутності украї-
нського мистецтва на міжнародній арені аж ніяк не відпо-
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відає тому величезному творчому потенціалу, яким во-
лодіє Україна. Нашим спільним бажанням є виправити
таку прикру несправедливість. Саме через відсутність
належної уваги з боку держави до потреб і проблем куль-
тури, її недостатньої фінансово-економічної підтримки,
через відсутність законодавчого врегулювання політики
благодійництва у сфері культури виникає потреба у роз-
гляді європейських підходів до державної підтримки
сфери культури, залучення додаткових альтернативних
джерел фінансування, та найголовніше — налагоджен-
ня партнерства держави з неурядовими організаціями,
фондами, бізнес-структурами.

Французька модель державного управління у сфері
культури передбачає державний патронаж галузі, а
Міністерство культури, у свою чергу, сприяє у заохо-
ченні та стимулюванні корпоративної та приватної
підтримки культури, нагороджуючи приватних та кор-
поративних спонсорів престижними державними відзна-
ками та наданням податкових пільг [2].

Таким чином, корпоративне спонсорство у Франції роз-
вивається як професійна діяльність, яка має чітко визначені
цілі та завдання. Надаючи спонсорську допомогу, органі-
зації формують власний імідж у суспільстві. Крім того, спон-
сорська діяльність організацій повинна відображати тен-
денції загальноєвропейської і міжнародної співпраці.

Показовим для України є також досвід державної
підтримки французького театрального мистецтва. Понад
80% фінансування як державних, так і недержавних те-
атрів забезпечує держава. Власне держава через свої ре-
гіональні культурні центри, які функціонують у кожно-
му районі (департаменті), щедро фінансує театри — дер-
жавні, приватні, муніципальні, пайові та інші, незалежно
від форм власності. Різновиди мистецтва, які створюють
високі зразки художньої культури, стають гордістю та
надбанням нації, формують і примножують національну
культуру — класична музика і балет, драматичне та інші
види сценічного мистецтва, визначають ступінь інтелек-
туального, естетичного, світоглядного розвитку нації [2].

Дбає про свої театри і Великобританія. Розподіл кош-
тів з державного бюджету на утримання та розвиток ху-
дожньої культури здійснює Рада мистецтв Великобри-
танії при Департаменті культури, засобів масової інфор-
мації і спорту країни. Найбільшу частку державних асиг-
нувань англійці спрямовують на розвиток музичних і дра-
матичних театрів (дбаючи при цьому і про виділення
коштів на розвиток образотворчого мистецтва, літера-
тури, проведення фестивалів, на будівництво споруд
культурного призначення, художню освіту, роботу твор-
чих товариств і асоціацій тощо). Дотації Ради мистецтв
надаються державним організаціям — Королівській
опері, Національному театрові та некомерційним профес-
ійним оперним, балетним, драматичним трупам і оркест-
рам. Постійну допомогу Рада мистецтв Великобританії,
а також Ради мистецтв Шотландії та Уельсу одержують
майже всі творчі мистецькі установи, якщо вони завчас-
но з обгрунтованим кошторисом звернулися до Ради
мистецтв. Кожного року Рада мистецтв Великої Британії
розглядає понад 1500 подань на щорічну державну дота-
цію на розвиток художнього мистецтва. Шотландська
рада мистецтв традиційно щорічно надає половину своєї
державної дотації Единбурзькому міжнародному теат-
рально-музичному фестивалю [3].

З огляду на запровадження інноваційної діяльності
австрійськими закладами культури, важливим для
України має стати також досвід державного забезпе-
чення модернізації бібліотечного та музейного сектору
культури Австрії. Практика діяльності Федеральної
Національної бібліотеки та Дитячого музею "ZOOM"
пропонує важливий досвід для України щодо залучен-
ня додаткових ресурсів для власного розвитку та попу-
ляризації національних надбань культури [4].

Окремі європейські держави поширюють практику
діяльності культурних індустрій, які відіграють важли-
ву роль у місцевому економічному зростанні, створенні

робочих місць, залученні додаткових інвестицій для по-
дальшого розвитку культури, її популяризації терена-
ми країни та на міжнародному рівні.

У міжнародному масштабі творчі індустрії відкрива-
ють нові можливості економічного розвитку, підвищу-
ють конкурентноздатність країни, що є ефективним ан-
тикризовим засобом. Крім того, творчі індустрії сприя-
ють інтеграції країни у світову економіку. На національ-
ному рівні творчі індустрії допомагають вирішувати еко-
номічні та соціальні проблеми шляхом: створення ситу-
ації затребуваності творчої праці; пошуку нових джерел
фінансування для традиційних підприємств культури;
розвитку послуг із надання ексклюзивних наукових роз-
робок (архітектурних робіт, індивідуальних наукових
досліджень); надання нового статусу підприємствам із
виконання унікальних робіт (дизайну й оформлення при-
міщень, фоторобіт); розвитку інфраструктури туризму,
розваг і відпочинку; підтримки традиційних ремесел;
впровадження наукових розробок і продукції інтелекту-
альної праці в сфері, яка раніше була далекою від твор-
чості (обслуговування, громадське харчування); створен-
ня мережі дрібних підприємств (книжкових, сувенірних
магазинів, інтернет-клубів, невеликих художніх галерей,
кафе, ресторанів) [5]. Напротивагу європейським держа-
вам діяльність культурних індустрій в Україні потребує
законодавчого врегулювання та створення сприятливих
умов для їх розвитку. Слушною буде думка щодо напра-
цювання концепції розвитку творчої індустрії як іннова-
ційного напряму діяльності галузі культури.

Доречним для України буде також досвід державно-
го управління європейських держав щодо розвитку му-
зичної індустрії та організації фестивалів. Країни з ви-
сокою часткою місцевих компаній на музичному ринку
такі, як Великобританія, Ірландія, Швеція, Швейцарія,
Фінляндія, Франція та Італія, керуються не лише мірку-
ваннями державного управління щодо покращенням
якості життя населення, а прагматичними економічними
аргументами, адже культурні індустрії, зокрема, музич-
на, вирізняється значними доходами й високим рівнем
приватного підприємництва та зайнятості. Наприклад, у
Великобританії частка незалежного музичного сектору
становить 25% музичного ринку, що вказує на можливість
досягнення вражаючих результатів навіть за обмежених
промоційних і дистрибуційних ресурсів. На державному
рівні в Україні ще повністю не усвідомлено значення
діяльності місцевих та національних культурних індустрій
для розвитку національної культури та виробництва кон-
курентноздатного культурного продукту. Зокрема місто
Львів вже багато років "експортує" своїх музикантів до
столиці, не усвідомлюючи економічного потенціалу зо-
середження у Львові інфраструктури музичної індустрії
та розвитку фестивального руху. У свою чергу, досвід
багатьох європейських держав підтверджує високу ефек-
тивність організації фестивалів для пожвавлення еконо-
міки місцевих громад. Наприклад, поміж 95-ти великих
фестивалів культури в Ірландії 25% становлять музичні
фестивалі, 2% — танцювальні, 14% — вуличні паради, 7%
— літературні заходи, 4% — театральні, 3% — візуаль-
ного мистецтва, ірландської мови та заходи, присвячені
іншим видам мистецтв [1].

Таким чином, досвід державного управління захід-
них держав щодо благодійності, стимулювання діяль-
ності посередницьких організацій у сфері культури (на
прикладі Австрії, Франції, Великобританії) засвідчує,
що їх внесок у розвиток відносин між культурою і ко-
мерційним сектором є доволі значним. Партнерська
діяльність у сфері культури є новим інструментом інсти-
туційної комунікації та зв'язків з громадськістю. Спо-
чатку організації бізнесу обмежувалися створенням
власних художніх колекцій. Але поступово вони поча-
ли розширювати власну діяльність, віддаючи перевагу
традиційним сферам спонсорства в галузі культури.

Крім того, певний інтерес з досвіду Франції для Ук-
раїни представляє "революційна" податкова реформа
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2003 р., яка встановила 13 видів податків і 47 видів пільг,
поміж яких, податкові пільги для французьких компаній
і корпоративних фондів на розвиток культури, кіноін-
дустрії та ін. Сьогодні саме Франція має найбільш сприят-
ливий в Європі податковий клімат для корпоративних
спонсорів і меценатів. Французька модель або окремі її
компоненти могли б лягти в основу податкової рефор-
ми в Україні, в будь-якому разі вони, безумовно, гідні
пильного вивчення й аналізу при розробленні українсь-
кого законодавства в цій галузі.

Не менш важливим для України є досвід Німеччини
щодо співпраці держави з мережею різноманітних неуря-
дових організацій у сфері культури як на рівні федераль-
них земель, так і на місцевому рівні з метою реалізації
програм культурного розвитку та отримання спонсорсь-
кої підтримки культурних установ. У Німеччині вже дав-
но усвідомили, що культура є дотичною до економіки,
прибутку та має вагоме практичне значення як для бізнес-
структур, які безпосередньо спрямовують інвестиції на
розвиток культурних інституцій, організації мистецьких
акцій, так і для самої сфери культури. Саме через
підтримку культурної сфери формується імідж бізнес-
структур. Крім того, широкий спектр державних і при-
ватних фондів Німеччини відіграє важливу роль при на-
данні грантів та премій у сфері культури та мистецтв, що
є індивідуальними інструментами підтримки митців.

Із вступом до ЄС польська культура отримала значні
можливості для власного розвитку в рамках спільного
культурного простору та участі у європейському
міжкультурному діалозі. Структурні фонди Європейсь-
кого Союзу стали важливим інструментом фінансуван-
ня регіональної політики Польщі зокрема, її культур-
ної інфраструктури, культурної спадщини, туризму,
сакральної архітектури, організації виставок, фести-
валів та інших культурних заходів. Свідченням цього є
ухвалення програми фінансування польської культури
через фундації ЄС на 2007—2013 рр. [6].

Стосовно фінансування української культурної
сфери, то "Основами законодавства про культуру в Ук-
раїні" було передбачено, що фінансування культури з
урядових і приватних джерел має становити щонаймен-
ше 8% ВВП. Однак цієї нереалістичної цифри не вдало-
ся досягти жодного разу; з середини 1990-х рр. обсяг
державного фінансування культури коливався на рівні
0,45—0,78% ВВП.

Втім, новоухвалений Закон України "Про культуру"
не передбачає зазначеної норми державного фінан-
сування сфери культури, а декларує, що витратами на
утримання закладів культури є: кошти державного та
місцевих бюджетів; кошти, які надходять від госпо-
дарської діяльності, надання платних послуг; гранти,
благодійні внески, добровільні пожертвування фізичних
і юридичних осіб, у тому числі іноземних; інші не забо-
ронені законодавством джерела. Крім того, заклади
культури загальнодержавного та місцевого рівня базо-
вої мережі залежно від форми власності утримуються
або отримують фінансову підтримку відповідно за ра-
хунок коштів Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів,
а також коштів установ, організацій, громадян та їх
об'єднань. Приватні заклади культури фінансуються їх
засновниками. У сферу культури України можна залу-
чати додаткову фінансову підтримку. Для цього держава
створює сприятливий режим оподаткування фізичним
та юридичним особам, які спрямовують свої кошти на
розвиток культури. Механізм податкового заохочення
підтримки діяльності у сфері культури визначається
податковим законодавством України [7].

ВИСНОВКИ
У кожній країні формується своя модель державно-

го фінансування культури і мистецтв, ідентична націо-
нальній системі міжбюджетних відносин і традиційним
напрямам державної підтримки цієї сфери. Крім того, не

всім країнам властиві однакові методи фінансового за-
безпечення сфери культури. Проте ставлення всіх країн
до культури як до важливого чинника не лише духовно-
го, але і економічного прогресу суспільства є однознач-
ним. При всьому різноманітті її галузей та відмінностей,
сфера культури і мистецтв розглядається як єдиний важ-
ливий сектор національної економіки, розвиток якого
вимагає від держави комплексних заходів підтримки.
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ВСТУП
Нагальним та важливим науково-практичним

завданням державного управління як науки є теоре-
тико-методологічне обгрунтування застосування
формотворчих механізмів державного управління
фінансовими ресурсами шляхом формування ефек-
тивної системи, що реалізує певні функції держави
та її інститутів. З огляду на це, актуалізуються пи-
тання удосконалення механізмів державного фінан-
сового контролю та уточнення теоретико-методоло-
гічних засад державного управління. Важливим є
визначення оптимальних шляхів розвитку системи
державного фінансового контролю в Україні на ос-
нові результатів виконання суб'єктами контролю
делегованих повноважень.

УДК 35.073.52

Д. А. Баранова,
здобувач, Академія муніципального управління

ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

D. Baranova,
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FUNCTIONS AND TYPES OF MECHANISMS OF STATE FINANCIAL CONTROL

Встановлено, що функції державного управління створюють єдину систему і як її складові елементи
мають щільні взаємозв'язки. Цим зумовлюється й об'єктивна необхідність взаємоузгодженої діяльності
органів влади, між якими розподіляються повноваження по здійсненню функцій державного управлін-
ня. З позиції системного та комплексного підходів обгрунтовано використання поняття "організаційно-
економічні механізми" державного управління чи регулювання з обов'язковим урахуванням норматив-
ної бази, на якій вони побудовані. Проведено аналіз реалізації адміністративного та економічного ме-
ханізмів державного управління. Визначено основні вимоги щодо визначення фінансового механізму дер-
жавного управління.

It was established that the functions of government and create a single system as its components are tight
relationships. This predetermined and mutually agreed objective necessity of the government actions, which are
distributed among the powers of the implementation of the functions of government. From the perspective of a
systematic and comprehensive approach justified the use of the term "organizational and economic mechanisms"
governance or regulation must regard the regulatory framework in which they are built. The analysis of
administrative and economic mechanisms of governance . The basic requirements for determining the financial
mechanism of governance.

Ключові слова: функції, види, механізми управління, державний фінансовий контроль.
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Аналіз чинних законодавчих та нормативно-пра-
вових актів дозволяє стверджувати про відсутність
в Україні цілісної системи державного фінансового
контролю, що спричиняє уповільнення процесів соц-
іально-економічного розвитку.

Питання обгрунтування засад державного управ-
ління розвитком окремих сфер суспільства, визна-
чення функцій державного управління та його ме-
ханізмів відображено у працях таких вчених, як О.
Амосов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, А. Дєгтяр, О.
Дацій, Н. Дацій та інші.

Дослідження формування системи державного
фінансового контролю та механізмів його здійснен-
ня є нагальним як у теоретичному, так і в практич-
ному планах, що обумовлює актуальність цієї статті.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:
— визначити функції державного управління;
— провести аналіз реалізації організаційно-еко-

номічного, адміністративного та економічного ме-
ханізмів державного управління;

— визначити основні вимоги щодо визначення фі-
нансового механізму державного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування складу та визначення змістовної ха-

рактеристики функцій державного управління без-
посередньо залежать від функцій держави, тобто ос-
новних напрямів її діяльності, спрямованої на досяг-
нення взаємоузгодженості та задоволення різнома-
нітних інтересів окремих громадян, соціальних груп
і суспільства в цілому. На різних етапах історичного
розвитку держави перед нею постають ті чи інші ос-
новні завдання, засобом вирішення яких є функціо-
нальна діяльність. Розрізняють внутрішні та зовнішні
функції держави. Всі вони в тій чи іншій мірі пов'я-
зані з державним управлінням, реалізуються систе-
мою органів влади та їх апаратом.

Функції управління, як відносно відокремлені в
процесі розподілу управлінської праці види діяль-
ності, що відрізняються специфічним формами та ме-
тодами впливу на керовані об'єкти чи процеси, кла-
сифікуються на декілька груп: основні (загальні) і
конкретні (спеціальні), які ще розподіляють на го-
ловні та допоміжні функції:

— основні функції беруть участь у здійсненні
будь-якого управлінського циклу і включають до
свого складу: планування, організацію, мотивацію і
контроль;

— конкретні функції забезпечують управління
суспільними процесами, відповідними сферами, на
певному рівні ієрархії або в конкретних умовах, з
них: головні функції охоплюють діяльність у різних
сферах державного управління з розподілом на пол-
ітико-адміністративні, економічні, соціальні та куль-
турно-освітні; конкретні функції, що забезпечують
в кожній установі нормальне виконання основних і
головних функцій, а саме: управління персоналом,
організація служб та процедур, технічне забезпечен-
ня управління, формування бюджету, юридичне за-
безпечення, діловодство, контроль та аудит, інфор-
маційне забезпечення та зв'язки з громадськістю.

Таким чином, функції державного управління
створюють єдину систему і як її складові елементи
мають щільні взаємозв'язки. Цим зумовлюється й об-
'єктивна необхідність взаємоузгодженої діяльності
органів влади, між якими розподіляються повнова-
ження по здійсненню функцій державного управлі-
ння [1, с. 55—66].

В. Бакуменко визначає механізми державного уп-
равління як практичні заходи, засоби, важелі, сти-
мули за допомогою яких органи державної влади
впливають на суспільство, виробництво, будь-яку
соціальну систему з метою досягнення поставлених
цілей. Реальний механізм завжди конкретний і
здійснюється з використанням наявних ресурсів.
Може бути відображений наступною схемою: цілі —
рішення — впливи — дії — результати. Згідно з ха-
рактером факторів впливу, на процеси державного
управління, виокремлюють політичні, економічні,
соціальні та правові механізми [2, с. 116—117].

У свою чергу, Г. Одінцова, В.  Дзюндзюк та
Н. Мельтюхова вважають, що механізми державно-
го управління це спосіб розв'язання суперечностей
явища чи процесу, послідовна реалізація дій, які ба-
зуються на основоположних принципах, цільовій
орієнтації, функціональній діяльності з викорис-
танням відповідних їй форм і методів управління [1,
с. 53].

Н. Мельтюхова доводить, що використання в
теорії і практиці державного управління поняття
"механізм управління" відбувається частіш за все для
характеристики певних управлінських дій на рівні
держави, галузі, регіону, окремої установи, проце-
су тощо. На рівні механізмів управління об'єктивно
обумовленим є врахування об'єктів впливу (на
відміну від предметів праці в технології), а також за-
кономірностей і принципів, які відображають особ-
ливості функціонування відповідних систем. Понят-
тя "механізм" використовується для більш складних
і масштабних управлінських дій таких, як взаємодія
органів державної влади і органів місцевого самовря-
дування, здійснення державою економічної або соц-
іальної функцій, узгодження державних та місцевих
інтересів тощо. Погоджуючись з поширеним у нау-
ковій літературі поділом механізмів державного уп-
равління на організаційні, правові, економічні та
комплексні, пов'язаним з методами впливу суб'єкта
на об'єкт. Дослідження свідчать про те, що на прак-
тиці завжди використовуються разом: бюджетне
фінансування, податкова політика, ліцензування, ак-
редитування, стандартизація тощо обумовлені необ-
хідністю реалізації державних, галузевих, регіональ-
них і особистісних інтересів і базуються на певних
нормативних настановах. Таким чином, з позиції си-
стемного та комплексного підходів доцільним є вес-
ти мову завжди про організаційно-економічні меха-
нізми державного управління чи регулювання з обо-
в'язковим урахуванням нормативної бази, на якій
вони побудовані. З метою більш детального дослід-
ження можна розглядати окремо організаційний чи
економічний механізми, але при цьому необхідно
постійно пам'ятати про їх нерозривний зв'язок. Роз-
маїття характеристик об'єктів державного управлі-
ння обумовлює специфіку зв'язків між ними та суб-
'єктами, сукупності методів, що використовуються
для здійснення впливу на об'єкт та організації зво-
ротного зв'язку тощо.

Механізм має бути побудований таким чином,
щоб його функціонування забезпечувало зміцнення
цілісності відповідної системи, для чого необхідно
обрати оптимальний рівень децентралізації прийнят-
тя управлінських рішень.

Суб'єкт і об'єкт є найпершими елементами меха-
нізму управління, саме їх взаємодія відображена в
нормативних документах, що регламентують вплив
держави на будь-яку сферу життєдіяльності суспіль-
ства [1, с. 140,141, 146].

Відповідно, класифікувати механізми державно-
го управління можна за сферами життєдіяльності
суспільства, функціональним призначенням, рівнем
державного впливу, суб'єктом управління тощо [3,
с. 219].

Дослідниками аналізуються адміністративний та
економічний механізми державного управління [4, с.
102]. Визначальною рисою адміністративного меха-
нізму державного управління є застосування еле-
ментів авторитарного типу відносин між суб'єктом і
об'єктом управління, якщо йдеться про забезпечен-
ня національної безпеки держави. Економічний ме-
ханізм державного управління відрізняється від ад-
міністративного тим, що він не примушує і не забо-
роняє економічному суб'єкту виконувати певні дії,
залишаючи йому свободу вибору, але цей механізм
створює умови, за яких дії економічних суб'єктів
коштуватимуть дорожче чи дешевше.

Н.В. Дацій зазначає, що для впровадження ме-
ханізмів державного управління потрібна відповід-
на нормативно-правова база. Закони України, укази
Президента України, постанови Верховної Ради і Ка-
бінету Міністрів України, розпорядження, накази та
інструкції органів виконавчої влади різних рівнів
тощо є законною підставою для примусу або пере-
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конання об'єкта управління до виконання певних дій
[4, с. 21—23].

Враховуючи вищенаведені категоріальні визна-
чення "механізм державного управління" зроблений
науковцями державного управління які досліджува-
ли це поняття, тому визначення впливу механізмів
державного управління на систему державного
фінансового контролю доцільно провести на підставі
конкретних механізмів державного управління, за
допомогою яких саме і формується система держав-
ного фінансового контролю (організаційний, норма-
тивно-правовий, економічний та фінансовий, як по-
хідний від економічного).

При визначенні впливу механізмів державного
управління на систему державного фінансового кон-
тролю слід зазначити, про комплексне, системне та
спільне застосування організаційного, нормативно-
правового, економічного та фінансового, як по-
хідний від економічного, механізмів державного уп-
равління. Переважної та найвпливовішої ролі не
може бути у жодного, окремо застосованого до си-
стеми, механізму державного управління.

На рівні наукової думки з державного управлін-
ня, фінансовий механізм ще не застосовувався відок-
ремлено від економічного, проте існує необхідність
цього при дослідженні понять, що безпосередньо
стосуються категорій, які є елементами системи дер-
жавних фінансів.

Фінансовий механізм у державних науках ще за-
лишається категорією, що потребує певного додат-
кового дослідження. О. Дацій наприклад досліджу-
вав структуру фінансового механізму державного
управління та формування певної системи фінансо-
вого механізму державного управління, грунтуючись
на працях іноземних й вітчизняних вчених-еко-
номістів [3].

У свою чергу, під час дослідження В. Д. Бакумен-
ко, вивчав вдосконалення механізмів державного уп-
равління розвитком соціально-економічної інфрас-
труктури регіону, шляхом побудови ефективного
фінансового механізму реалізації фінансової політи-
ки держави щодо розвитку соціально-економічної
інфраструктури [2].

Фінансові науки мають власний предмет та поле
дослідження, яке не співпадає з предметом науки
державного управління. У загальноприйнятій трак-
товці фінансовий механізм тлумачиться як система
фінансових важелів, стимулів, методів завдяки заді-
яння яких можуть бути досягнуті певні фінансові
цілі. Таким чином, первинним є опис елементів, що
існують, визначення можливості їх впливу на фінан-
сову систему. У наведеному вище визначенні є від-
сутнім державне управління.

Нижче ми визначимо основні власні вимоги щодо
визначення фінансового механізму державного уп-
равління, підгрунтям стане:

по-перше, розкриття Енциклопедичним словни-
ком з державного управління терміну "механізми
економічні" як: "сукупність фінансово-економічних
управлінських методів, інструментів та стимулів, за
допомогою яких держава регулює економічні про-
цеси та забезпечує реалізацію соціально-економіч-
них функцій" [2];

по-друге, схема механізму державного управлі-
ння: цілі — рішення — впливи — дії — результати, та
принцип його побудови: реальний механізм завжди
конкретний і формується згідно з характером фак-
торів впливу, на процеси державного управління [1,
с. 116—117];

по-третє, визначення, що механізм має бути по-
будований таким чином, щоб його функціонування
забезпечувало зміцнення цілісності відповідної сис-
теми. Має сприяти виконанню основних і конкрет-
них управлінських функцій, не суперечити логіці

процесу прийняття і реалізації рішення, забезпечу-
вати реалізацію інтересів об'єкта і суб'єкта [3, с. 146];

по-четверте, крім того, принципи побудови дер-
жавно-управлінських механізмів:

— системність урахування інтересів і особливо-
стей усіх учасників відносин;

— історичність і ситуативність (використання до-
сягнень і урахування специфіки обставин, що скла-
лися);

— сприяння виконанню основних і конкретних
функцій, розподілу і кооперуванню праці;

— створення умов для розвитку людини, реалі-
зації її творчої активності [3, с. 146—147].

Першим кроком є визначення та формування цілі
фінансового механізму державного управління сто-
совно системи державного фінансового контролю —
в нашому випадку це ефективне управління держав-
ними фінансовими ресурсами. У цьому сенсі основ-
ним фактором впливу на процес державного управ-
ління є фінансові ресурси держави.

Другим кроком є вибір рішення, яке буде опти-
мальним для досягнення встановленої цілі.

Третім кроком є вибір заходів впливу. На цьому
рівні визначаються суб'єкти державного управління,
які мають відповідні повноваження стосовно форму-
вання, перерозподілу, використання й контролю дер-
жавних фінансових ресурсів, а також разом з цим
формулюється сутність заходу впливу.

Четвертий крок — це дії, тобто алгоритм реалі-
зації визначених заходів впливу, в межах прийнято-
го рішення, з метою досягнення визначеної цілі.

І останнім, логічним, кроком є отримання очіку-
ваного результату, що є досягненням визначеної цілі
за обраним алгоритмом реалізації визначених за-
ходів впливу, відповідно прийнятого рішення.

Запропонована побудова фінансового механізму
державного управління дає змогу вдосконалити ка-
тегоріальний апарат державних наук, шляхом кате-
горіального визначення більш прикладного поняття
— фінансовий механізм державного управління є
інструментом реалізації функцій фінансів й держав-
ного управління з цілевизначальним характером
впливу на фінансову систему, державні фінанси,
бюджетну систему, фінансову безпеку держави та
систему державного фінансового контролю.

Введення витлумаченого з точки зору державно-
го управління поняття — фінансовий механізм дер-
жавного управління, дає змогу досліджувати фор-
мотворчі фактори впливу держави на систему дер-
жавного фінансового контролю, повною мірою
охоплюючи предмет дослідження.

Дослідження цілісності системи державного
фінансового контролю повинно продовжитися роз-
глядом її організаційного механізму.

Згідно з Енциклопедичним словником з держав-
ного управління термін "Механізми організаційні" є:
"…послідовність етапів проектування структур, де-
тального аналізу і визначення системи цілей, проду-
маного виділення організаційних підрозділів і форм
їх координації для забезпечення функціонування де-
якого комплексу (організаційної системи). Кожна
складна система (комплекс) володіє внутрішньою
підсистемою управління, що виконує різні функції
управління" [2].

Організаційний механізм формує внутрішню
структуру системи державного фінансового контро-
лю, він створює структуру системи, встановлює та
впорядковує структурні зв'язки між її елементами,
будуючи відповідну ієрархію. Формування дієвого
організаційного механізму підвищує управлінський
потенціал системи. Збільшення керованості системи
державного фінансового контролю здатне покращи-
ти загальний рівень державного управління в Ук-
раїні.
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Автор поділяє думку дослідників системи дер-
жавного управління, зокрема думку згаданих вище
науковців, що полягає у визначальній ролі структу-
ри системи, як ключового поняття організаційного
механізму державного управління. У підтвердження
наведемо наступну цитату: "Система — сукупність
взаємозв'язаних і розташованих у певному порядку
елементів, що складають цілісне утворення. Єдність
системи виявляється у такій взаємній залежності її
компонентів, коли із зміною одного з них міняються
й усі інші, що впливає на систему у цілому. Основни-
ми характеристиками всякої системи є структура її
елементів, розподіл функцій між ними, взаємозв'я-
зок елементів структури всередині її та з навко-
лишнім оточенням" [4, с. 27].

Нормативно-правовий механізм є складовою ча-
стиною структури механізму державного управлін-
ня, який формує зовнішні межі системи державного
фінансового контролю у середовищі державних
фінансів.

Державний фінансовий контроль країни функц-
іонує як єдиний механізм і має наступні складові еле-
менти, у складі Рахункової палати України, Держав-
ної Контрольно-ревізійної служби України, Держав-
ного казначейства України, а також здійснюється на
рівні міністерств і інших центральних органів вико-
навчої влади.

Функціонування механізму державного фінансо-
вого контролю в Україні забезпечено чинним зако-
нодавством України, зокрема Конституцією Украї-
ни, Бюджетним Кодексом України як у попередній
редакції, так і у новому Бюджетному Кодексі Украї-
ни, прийнятим 8 липня 2010 року № 2456-VI, що став
чинним з 01 січня 2011 р. Законодавство, що регу-
лює функціонування державного фінансового кон-
тролю містить в собі не лише Закони України, якими
визначено правові  основи діяльності ,  статус,
функції, повноваження та порядок їх здійснення тим
або іншим елементом механізму державного фінан-
сового контролю.

Окрім законів України, поточна діяльність скла-
дового елементу регламентується підзаконними ак-
тами розробленими за видами або формою здійснен-
ня відповідних повноважень, а також стандартами та
методичними рекомендаціями з організації та про-
ведення відповідних повноважень.

ВИСНОВКИ
Запропоновано побудову фінансового механізму

державного управління, шляхом категоріального ви-
значення більш прикладного поняття — фінансовий
механізм державного управління є інструментом ре-
алізації функцій фінансів й державного управління
з цілевизначальним характером впливу на фінансо-
ву систему, державні фінанси, бюджетну систему,
фінансову безпеку держави та систему державного
фінансового контролю.

На підставі дослідження нормативно-правового
механізму державного фінансового контролю, мож-
ливо стверджувати про необхідність удосконалення
нормативно-правового механізму державного
фінансового контролю, зокрема і з урахуванням
світового досвіду.
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ВСТУП
Розвиток України та покращення добробуту грома-

дян, зокрема, пов'язані з наданням якісних державних
послуг. Держава має здійснювати реалізацію конститу-
ційних прав та свобод людини і громадянина шляхом на-
дання державних послуг громадянам. Громадяни у
відносинах з державою мають виступати споживачами
її послуг. Саме тому питання надання якісних управлі-
нських послуг є надзвичайно актуальним.

К. Г. Бричук,
здобувач, Академія муніципального управління

УДК 35.073.55

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
НАДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

C. Brychuk,
Competitor Academy of Municipal Management

THEORETICAL APPROACHES TO THE PROVISION OF LEGAL AND INFORMATION PROVIDING
QUALITY SERVICE

Встановлено, що теорія публічних послуг має різну поширеність і вагу в різних країнах. В Україні
поняття "послуга" належить до соціально-економічних категорій і розуміється як результат діяльності
надавача послуг для задоволення потреб їх споживача. В українському законодавстві відсутнє чітке фор-
мулювання поняття "державних послуг", що призводить до їх неоднозначного тлумачення.

Доведено, що розрив між сучасними вимогами суспільства і діяльністю державного апарату є ризи-
ком втрати довіри суспільства до влади, а як результат — не сприйняття реформи державного управлін-
ня. У зв'язку з цим сфера державного управління повинна бути чітко окреслена і обмежена виключно
тими проблемами, де втручання держави є необхідним з точки зору вироблення державної політики і
надання послуг.

Визначено недоліки надання державних послуг в Україні. Запропоновано напрями подальшого роз-
витку системи надання державних послуг та підвищення їх якості ураховуючи досвід зарубіжних країн
та нормативні й практичні вимоги сьогодення.

It was established that the theory of public services has a different weight and prevalence in different countries.
In Ukraine, the term " service " refers to the socio- economic categories and understood as the result of a provider
of services to meet the needs of their customers. Ukrainian legislation does not clearly defining "public services",
which leads to ambiguous interpretation.

It is proved that the gap between the modern demands of society and the state apparatus is the risk of loss of
trust in government , and as a result — not the perception of the public administration reform. In this regard, the
field of public administration should be clearly delineated and limited solely those problems where government
intervention is necessary in terms of policy making and service delivery.

Determined deficiencies of public services in Ukraine. Directions for further development of the system of
public services and improve their quality taking into account the experience of foreign countries and the regulatory
and practical demands of today.

Ключові слова: теоретичні підходи, організація надання державних послуг, інформаційно-правове забез-
печення, якість державних послуг.

Key words: theoretical approaches, organization of public services, information and legal support, the quality of
public services.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
окремі аспекти надання державних послуг громадянам
розглядалися у працях таких вітчизняних та зарубіж-
них науковців, як В. Авер'янов, В. Александров, В. Вер-
ба, І. Коліушко, Н. Нижник, Т. Маматова, О. Поляк,
В. Сороко, Ю. Шаров, Г. Холліс, К. Плоккер, Ф. Тейлор
та ін.

Проте, незважаючи на значну кількість розгляну-
тих науковцями проблем, наразі немає загальноприй-
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нятого законодавчого визначення державних послуг,
відсутні єдині підходи до організації надання якісних
послуг, недостатньо розробленим є питання правового
регулювання державних послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою є розкриття сутності понять "державна по-

слуга", "управлінська послуга", визначення проблем та
перспектив надання якісних управлінських послуг, об-
грунтування необхідності запровадження у діяльність
органів державної влади системи управління якістю по-
слуг.

РЕЗУЛЬТАТИ
Теорія публічних послуг має різну поширеність і вагу

в різних країнах. У тих країнах, звідки до нас прийшла
ідея послуг, зокрема, в країнах Північної Європи та
Північної Америки категорія "послуг" відносно публіч-
ного сектору є дуже популярною, але вживається в до-
сить широкому значенні. Фактично йдеться про
"публічні послуги", "послуги адміністрації", "послуги
для громадян", "послуги для бізнесу" тощо. Акцент у них
робиться не на юридичну складову, а на те, що всі про-
дукти (рішення, дії, консультації тощо) публічної адмі-
ністрації у відносинах з приватними особами є послуга-
ми [1].

Для країн романо-германської системи права ак-
цент на "послуги" в публічному секторі і в публічному
праві є менш поширеним. Там категорія послуг, якщо і
використовується, то виконує швидше політичне (іде-
ологічне), аніж правове значення. Причому у лідерів
романо-германської системи права (насамперед у
Франції та Німеччині) категорія "послуг" ("публічних
послуг", "послуг для громадян та бізнесу") теж вклю-
чає в себе всю діяльність органів влади, починаючи від
реєстрації місця проживання і видачі паспортів, і закі-
нчуючи доступом до музеїв та бібліотек, продажем
пакетів для сміття [1].

В Україні поняття "послуга" належить до соціаль-
но-економічних категорій і розуміється як результат
діяльності надавача послуг для задоволення потреб
їх споживача. В українському законодавстві відсутнє
чітке формулювання поняття "державних послуг", що
призводить до їх неоднозначного тлумачення. Так,
поняття "послуга" трактується як закупівля (товар);
результат взаємодії між постачальником і спожива-
чем; певна діяльність чи її результат; обслуговуван-
ня; різноманітні заходи, які здійснюються чи пропо-
нуються у різних сферах надання державних та муні-
ципальних послуг, як-то: охорона здоров'я; освіта;
соціальне забезпечення; працевлаштування; сфера
житлово-комунальних, фінансових та юридичних по-
слуг тощо.

У сфері державного управління термін "державні
послуги" вважається таким, що поєднує поняття "уп-
равлінська та адміністративна послуга"; під держав-
ною послугою розуміють результат виконання
функцій державних органів, за допомогою яких ос-
танні виконують зобов'язання держави перед грома-
дянами (задоволення потреб громадян), інакше ка-
жучи, забезпечують реалізацію їхніх прав і обо-
в'язків. У нормативно-правових актах, зокрема по-
станові Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2010 р. № 915 "Деякі питання надання адміністратив-
них послуг" [2], міститься визначення адміністратив-
ної  послуги — це послуга, яка є результатом
здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття
згідно з нормативно-правовими актами на звернен-
ня фізичної або юридичної особи адміністративно-
го акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав
і законних інтересів та/або на виконання особою
визначених законом обов'язків (отримання дозволу
(ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших доку-
ментів, реєстрація тощо).

У країнах ЄС обов'язковими умовами роботи органів
публічної влади є відкритість, прозорість і підзвітність,
створено відповідне нормативно-правове забезпечення,
розроблено стандарти якості надання державних по-
слуг.

Загальній політиці урядів європейських країн
щодо поліпшення якості державних послуг притаман-
на спрямованість не тільки на вдосконалення держав-
ного управління, а й на зміцнення зв'язку з населен-
ням у напрямі захисту споживачів та інформування.
Німецький досвід з якісного надання державних по-
слуг грунтується на принципах: широкому спектрі
послуг, дружелюбності працівників, широкої інфор-
маційної можливості, розширеному режимі роботи,
короткому часі очікування, прозорості процедури,
послуги "єдиного вікна".

Щодо останнього, то цей принцип "єдиного
вікна — одного контакту" набув розвитку та досвід
функціонування "універсамів" у Вільнюсі (Литва).
При обслуговуванні громадян головною метою та-
кого "єдиного вікна" є створення ефективної сис-
теми управління самими процесами надання дер-
жавних послуг, а саме запобігання корупційних ри-
зиків [3].

У країнах ЄС державні послуги надаються згідно зі
стандартами, за якими визначаються складові якості по-
слуги: відкритість, своєчасність, доступність, без-
оплатність, задоволення потреб громадян, гарантуван-
ня індивідуальних прав. До того ж планується розроби-
ти спільний "Статут державних послуг Європейського
Союзу" для країн-членів [3]. Досвід зарубіжних країн
доводить, що між населенням держави та органами дер-
жавної влади має бути довіра, що сприятиме консолі-
дації суспільства.

Для забезпечення на вітчизняному просторі ефек-
тивності, результативності та якості надання держав-
них послуг органами державної влади можна викори-
стовувати концептуальні (управління змінами; про-
грамно-цільовий підхід; управління якістю; управлін-
ня ризиками; аналіз вигід-витрат; інформаційно-кому-
нікативний підхід), інструментальні (стратегічні техно-
логії; проектні технології; маркетингові технології;
соціальні технології; електронне врядування; гео-
інформаційні технології) засоби та моделі-підходи (си-
стема управління якістю на засадах ISO-9001:2000;
інтегровані системи менеджменту; оцінювання діяль-
ності за допомогою системи збалансованих показників
(Balanced Scorecard); модель "CAF 2002" оцінювання з
позицій результативності та сприяння розвитку (The
Common Assessment Framework); модель самооціню-
вання в організаціях за методом Т. Конті; модель
"CAPAM" оцінювання з позицій якості та ефективності
роботи місцевих органів влади; модель електронного
врядування типу "електронне місто"; модель типу
"єдине вікно"), що набули практичного розвитку в краї-
нах ЄС [3].

В Україні так само, як і в країнах Європи, питан-
ня якості надання послуг постало вперше передусім
у бізнес-секторі. Основним мотивом запроваджен-
ня якості в українському бізнесі є максимізація при-
бутку, яка досягається через два основні компонен-
ти: удосконалення діяльності підприємств з метою
скорочення витрат (внутрішня мотивація); відповідь
на вимоги споживачів, кредиторів (зовнішня моти-
вація).

Очевидно, що за останні десятиліття роль держави
змінилася. Тепер вона полягає не у механічному розпо-
діленні ресурсів та майже ручному управлінні госпо-
дарською діяльністю. Нова роль держави полягає у ви-
роблені політики та реалізації способів вирішення тих
суспільних проблем, які не можуть бути вирішені за до-
помогою ринкових механізмів. Крім цього, держава ре-
гулює суспільні відносини, забезпечуючи контроль за
дотриманням встановлених норм і правил. Функція влас-
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не управління майном при цьому має бути зведена до
мінімуму.

У зв'язку з цим сфера державного управління по-
винна бути чітко окреслена і обмежена виключно тими
проблемами, де втручання держави є необхідним з точ-
ки зору вироблення державної політики і надання по-
слуг.

Надмірна централізація управління та відсутність
механізмів як деконцентрації державно-владних по-
вноважень, так і їх делегування, зокрема, у приватно-
му сектору призводить до зростання іноді невиправ-
даних видатків, збільшення апарату управління, уск-
ладнення суспільних відносин. Саме розрив між сучас-
ними вимогами суспільства і діяльністю державного
апарату є ризиком втрати довіри суспільства до влади,
а як результат — не сприйняття реформи державного
управління.

Суспільство не задовольняють: низька якість знач-
ної кількості послуг, що надаються органами виконав-
чої влади; факти корупції та хабарництва, зволікання
і тяганина; непрозорість і невизначеність адміністра-
тивних процедур; незахищеність від "свавілля чинов-
ників", їх постійного втручання в економічну ді-
яльність; відсутність можливості реального громадсь-
кого контролю за використанням бюджетних коштів;
недостатня відповідальність державних службовців;
відсутність єдиних для всіх органів влади стандартів і
процедур діяльності; недостатня орієнтованість
діяльності органів виконавчої влади на задоволення
потреб споживачів, наприклад, у сфері надання по-
слуг.

Усі ці проблеми державного управління негативно
позначаються на економічному стані країни та добро-
буті громадян.

Аналіз стану підготовки рішень державних органів
свідчить про неналежну якість цієї роботи. Робота дер-
жавних органів в єдиній команді повинна бути забез-
печена функціональною єдністю апарату. Залишаєть-
ся проблемним прогнозування наслідків рішень органів
державної влади; механізми контролю не набули ха-
рактеру наскрізного моніторингу, а головне вчасної за-
побіжної корекції з метою досягнення результату. У
своїй діяльності державний апарат повинен бути чут-
ливим і оперативно адаптуватися до потреб суспіль-
ства.

Отже, підвищення якості життя громадян Украї-
ни, на що спрямоване ефективне державне управлін-
ня, прямо залежить від надання якісних державних
послуг.

Сучасний стан надання державних послуг характе-
ризується багатьма недоліками, серед яких:

— відсутність уніфікованого визначення понять "по-
слуга", "державна послуга", "управлінська послуга" та
переліку державних послуг;

— подрібнення адміністративних послуг на окремі
платні послуги;

— суперечливе правове регулювання процедурних
питань надання державних послуг;

— проблема доступу до інформації, необхідної для
отримання адміністративної послуги; необгрунтовано
великі строки для надання окремих послуг;

— фактичне зобов'язання приватних осіб отриму-
вати супутні платні послуги, сплачувати "добровільні"
внески;

— незрозумілість необхідності впровадження за-
ходів підвищення якості послуг в органах державної
влади;

— непідтримання запровадженої системи якості
послуг у стані постійного аналізу та удосконален-
ня;

— наявність кола психологічних проблем (відсут-
ність зацікавленості у забезпеченні якісних послуг, не-
гативне сприйняття стандартів послуг як інструменту
додаткового навантаження та ускладнення виконання

посадових обов'язків); відсутність підготовлених
фахівців з питань запровадження стандартів якості
тощо.

Надання державних послуг пов'язано із значни-
ми корупційними ризиками, зокрема: загальна
складність процедури надання багатьох послуг; осо-
бисте спілкування споживача послуг з посадовою осо-
бою, що надає послугу; брак інформації щодо вибору
способу звернення за послугою; територіальний мо-
нополізм на надання послуг. Більшість з названих
корупційних ризиків зумовлені недосконалою, нере-
формованою системою державних органів, а також
низькою якістю законодавства. Держава повинна га-
рантувати кожній особі право на неупереджене та
справедливе вирішення її справи протягом розумно-
го строку. Зазначені права мають бути закріплені на
законодавчому рівні та стосуватися усіх органів дер-
жавної влади.

Ураховуючи досвід зарубіжних країн та нормативні
й практичні вимоги сьогодення з метою подальшого
розвитку системи надання державних послуг та підви-
щення їх якості необхідно:

— визначити на законодавчому рівні, зокрема у
Законі України "Про адміністративні послуги", по-
няття "державна послуга" та перелік державних по-
слуг;

— створити єдиний веб-сайт, де буде визначений пе-
релік усіх державних послуг, а також розміщена інфор-
мація щодо отримання цих послуг;

— регламентувати процедуру надання державних
послуг. Правова визначеність у процедурних питаннях
зменшує можливості для зловживань та гарантує пра-
вову захищеність приватних осіб;

— розробити стандарти надання державних послуг.
Стандарти повинні регулярно переглядатися та покра-
щуватися;

— максимально децентралізувати надання адмін-
істративних послуг. Це наблизить надання послуг до
споживачів та сприятиме більш точному визначенню
їх потреб і очікувань, підвищить відповідальність вла-
ди;

— стимулювати діяльність органів державної влади
із підвищення якості послуг шляхом: проведення кон-
курсів, запровадження нагород чи відзнак;

— постійно висвітлювати у ЗМІ позивний досвід на-
дання якісних державних послуг;

— створити та забезпечити функціонування систе-
ми моніторингу задоволеності споживачів якістю по-
слуг, що надаються органами влади;

— створити "універсами послуг", що дасть змогу
особі в одному місці отримати всі або найбільш поши-
рені послуги, які надаються на певному адміністратив-
но-територіальному рівні тощо.

Обов'язковим напрямом підвищення якості надан-
ня державних послуг є визначення критеріїв оцінки їх
якості та стандартів надання. Критеріями оцінки якості
надання послуг є показники, які визначають рівень за-
доволення потреб та інтересів споживачів послуг, про-
фесійність діяльності органів, що надають такі послу-
ги, до них належать: результативність, своєчасність,
доступність, зручність, відкритість, повага до особи,
професійність.

Таким чином, необхідно створити та організува-
ти ефективну діяльність державних служб, зорієн-
товану виключно на надання якісних державних по-
слуг; визначити критерії та стандарти надання по-
слуг; впровадити електронне врядування для надан-
ня державних послуг, створити центри надання по-
слуг.

Як свідчить міжнародний досвід, і передусім
досвід країн ЄС, США, Японії, Росії, одним з найбільш
ефективних механізмів підвищення якості роботи є
впровадження в діяльність органів державної влади
єдиних стандартів. Ефективним засобом для цього є
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запровадження системи управління якістю (СУЯ) по-
слуг в органах влади відповідно до вимог ISO 9001-
2000 [3, с. 4].

Суть запровадження СУЯ — чітке визначення пере-
ліку послуг, які надаються населенню, та внутрішніх
процесів забезпечення діяльності органів влади; вста-
новлення однозначного та прозорого порядку виконан-
ня кожного процесу, їх показників, а також порядку
аналізу цих показників; розробка методів поліпшення
кожного процесу.

Запровадження СУЯ — це, перш за все, пошук
рішень, які дозволяють забезпечити командну роботу
всіх підрозділів на всіх рівнях. Це й упорядкування
інформаційних потоків, і чіткий перерозподіл повно-
важень та відповідальності у всіх структурних підроз-
ділах, і зміна свідомості працівників, їх поглядів на
організацію та виконання своїх посадових обов'язків.
Як наслідок, орган влади не тільки скорочує витрати
робочого часу через оптимізацію процесів, а й макси-
мально враховує потреби населення, забезпечує про-
зорість прийняття управлінських рішень та покращує
їх якість.

СУЯ передбачає постійний вимір рівня задоволен-
ня споживачів, механізм якого спрямований на побу-
дову зворотного зв'язку та аналіз отриманих даних, пе-
регляду процесів системи та їх подальше удосконален-
ня. У цьому випадку громадяни розуміють, що влада
цікавиться їх думкою та враховує їх побажання. Сус-
пільство відчуває свою причетність до державно-уп-
равлінської діяльності. Тому суттєвим результатом
запровадження СУЯ виступає підвищення довіри до
влади, діяльність влади в умовах сприяння, а не опору
з боку суспільства.

Впровадження СУЯ в органах державної влади дає
можливість: покращити якість послуг, які надаються
споживачам, забезпечити їх стабільний рівень; підвищи-
ти ефективність використання бюджетних коштів;
збільшити прозорість діяльності та рішень, що прийма-
ються; збільшити мотивацію та задоволеність персона-
лу за рахунок кращої організації його роботи; підвищи-
ти керованість роботи, можливість управління нею та її
удосконалення.

У цілому, побудова СУЯ вимагає фундаменталь-
ної зміни принципів діяльності державних службовців
— орієнтації не тільки на виконання нормативних ви-
мог до своєї роботи, але на досягнення найкращого
результату для споживачів, забезпечення їх задово-
леності.

Для запровадження СУЯ повинні бути виконані такі
основні кроки:

— обстежити діяльність підрозділів, у рамках чого
визначити рівень виконання вимог стандарту ISO 9001-
2000 та виявити неузгодженості, дублювання функцій
між різними підрозділами;

— створити орган (комісію, комітет, службу) з пи-
тань СУЯ; призначити уповноважених з питань СУЯ в
структурних підрозділах;

— організувати навчання керівників структурних
підрозділів та уповноважених з питань СУЯ;

— розробити за підсумками обстеження заходи з
приведення практичної діяльності у відповідність до
вимог стандарту ISO 9001-2000, контролювати виконан-
ня цих заходів;

— визначити перелік послуг, структуру процесів, їх
входи та виходи, їх зв'язок з організаційною структу-
рою;

— розробити та впровадити документи СУЯ, що
описують порядок виконання процесів,   методики про-
цесів;

— провести внутрішні аудити і аналізи, що нададуть
оцінку функціонування СУЯ та її відповідності вимогам
стандарту;

— провести діагностичний аудит та аналіз за підсум-
ками аудиту побудованої СУЯ;

— пройти сертифікацію СУЯ в уповноваженому
органі, за підсумками чого отримати сертифікат, який
підтверджуватиме виконання вимог стандарту ISO 9001-
2000.

Важливо зазначити, що отримання сертифікату є
не кінцевим результатом, а лише проміжним кроком,
адже однією з вимог стандарту є постійне вдоскона-
лення СУЯ та підвищення її результативності. Кінце-
вим результатом є створення реальнодіючої, динамі-
чної та самопідтримуваної СУЯ органів виконавчої
влади.

ВИСНОВКИ
Отже, в Україні право на отримання державних по-

слуг гарантовано Конституцією. Забезпечення якості
надання державних послуг є пріоритетним напрямом
реформування системи державного управління. У зару-
біжних країнах, зокрема країнах ЄС, напрацьована
значна нормативно-правова база, яка регулює сферу
державних послуг. Обов'язковими умовами роботи
органів публічної влади є відкритість, прозорість і
підзвітність.

В українському законодавстві немає єдиного виз-
начення терміна "державна послуга". Наразі держа-
вою вживаються правові, економічні, організаційні
заходи щодо надання якісних адміністративних по-
слуг. Основними проблемами надання якісних дер-
жавних послуг є: відсутність уніфікованого визна-
чення понять "послуга", "державна послуга", "управ-
лінська послуга"; переліку державних послуг; дос-
тупу до інформації, необхідної для отримання по-
слуги; суперечливе правове регулювання процедур-
них питань надання державних послуг;  незро-
зумілість необхідності запровадження заходів з
підвищення якості державних послуг; непідтриман-
ня запровадженої системи якості послуг у стані по-
стійного аналізу та удосконалення; наявність коруп-
ційних ризиків.

Запровадження системи управління якістю відпо-
відно до вимог ISO 9001-2000, як показав міжнарод-
ний досвід, є одним із найефективніших засобів підви-
щення якості роботи та послуг органів державної вла-
ди.
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ВСТУП
У процесі формування і розвитку сучасних соціаль-

но-економічних відносин державі відводиться особли-
ва роль, яка продиктована специфічними особливос-
тями сучасної ринкової економіки, що полягає в необ-
хідності її соціальної орієнтації. У основі моделі соц-
іальної ринкової економіки лежить принцип дотриман-
ня соціальної справедливості при неухильному підви-
щенні економічної ефективності. Тому досягнення
мети економічного зростання в сучасних умовах не-
можливо представити у відриві від державного управ-
ління.

УДК 351.85

В. М. Черба,
здобувач, Академія муніципального управління
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З урахуванням того, що організації культури зна-
ходяться в жорстких рамках заданих параметрів нор-
мативного фінансування, необхідно вибрати найбільш
адекватні для культури нові форми бюджетного фінан-
сування. На сучасному етапі таким є державне соціаль-
не замовлення.

Технологія соціального замовлення є однією з пер-
ших соціальних технологій міжсекторної взаємодії. Це
поняття в його сучасному економіко-правовому і со-
ціально-технологічному розумінні сформувалося в се-
редині 90-х рр. XX століття і було пов'язане з потребою
у виробленні деяких загальних форм взаємодії держав-
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них і муніципальних структур з неурядовими організа-
ціями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сутнісною основою соціального замовлення, як і

інших форм взаємодії інститутів громадянського су-
спільства та публічно-владних органів, виступає прин-
цип субсидіарності, тобто впровадження соціального
замовлення означатиме зміцнення зацікавленості (і
відповідальності) влади в створенні і розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства, оскільки тільки за
рахунок цього можливе досягнення громадської
участі. Розвиваючи систему соціального замовлення на
послуги сфери культури, держава може перейти від
безвідповідального і хаотичного (що мав місце в пост-
перебудовну епоху) фінансування некомерційного сек-
тора сфери культури до системного адресного інвес-
тування.

На жаль, на сьогодні держава на ринку соціальних
послуг займає практично монопольне положення. У
зв'язку з цим одним з насущних завдань в цій сфері є
інтенсифікація процесу демонополізації і роздержав-
лення. Важливість цього процесу багато в чому обу-
мовлена тим фактом, що при збереженні існуючого
стану речей рішення задачі підвищення ефективності
соціальних послуг, що надаються населенню, немож-
ливе або, вкрай ускладнене. В той же час, це положен-
ня зовсім не припускає тотальної комерціалізації соц-
іальних послуг. Існує величезне число соціальних по-
слуг, надання яких, по суті, можливо лише на неко-
мерційній основі. Саме для таких випадків зокрема пе-
редбачається застосування технології соціального за-
мовлення.

В роботі ставиться завдання визначити зміст на-
прямів реалізації механізмів державного управління
сферою культури на засадах соціального замовлення.
Виділити основні складові механізму державного управ-
ління сферою культури на засадах соціального замов-
лення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно з сучасним трактуванням соціальне замовлен-

ня — один із способів рішення державою проблем со-
ціальної сфери. Договірно-правовою формою соціально-
го замовлення є некомерційна відшкодувальна послуга,
що надається соціально незахищеним групам населен-
ня. Послуга реалізується у рамках соціальних програм
або проектів. Виконавець замовлення визначається на
конкурсній основі.

Виконавцем соціального замовлення виступає неко-
мерційна організація, що перемогла в конкурсі претен-
дентів і уклала із замовником (державою або його пред-
ставником в особі регіональних і муніципальних органів
влади) соціальний договір про співпрацю при виконанні
соціального проекту. Соціальне замовлення виступає як
форма взаємодії держави і некомерційних організацій
[1, с. 251].

У проекті Закону України "Про соціальне замов-
лення у сфері  надання соціальних послуг" від
16.10.2009 № 5236 визначено правові, економічні та
організаційні засади соціального замовлення, спря-
мованого на забезпечення та покращення умов жит-
тєдіяльності окремих соціальних груп та осіб, що пе-
ребувають у складних життєвих обставинах та потре-
бують сторонньої допомоги, а також порядок фор-
мування, конкурсного розміщення та виконання на
контрактній основі загальнодержавних та місцевих
соціальних замовлень юридичними та фізичними осо-
бами. В проекті Закону також зазначено, що соціаль-
не замовлення — комплекс заходів організаційно-
правового характеру, спрямований на закупівлю за
бюджетні кошти соціальних послуг для осіб, що пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, та
здійснюється на конкурсній основі [2].

Предметом соціального замовлення є соціальні по-
слуги, спрямовані на вирішення соціальних проблем
цільових соціальних груп чи індивідів, що опинилися в
складних життєвих обставинах.

Об'єктами правовідносин щодо формування та ви-
користання соціального замовлення у сфері надання
соціальних послуг є цільові соціальні групи, особи, що
опинилися в складних життєвих обставинах та потре-
бують сторонньої допомоги, або мають соціальні про-
блеми.

Суб'єктами правовідносин щодо формування та ви-
користання соціального замовлення у сфері надання
соціальних послуг є:

— органи виконавчої влади;
— органи місцевого самоврядування;
— юридичні та фізичні особи.
Соціальне замовлення у сфері надання соціальних

послуг застосовується з метою сприяння діяльності
органам виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня, підприємствам, установам та організаціям, що
здійснюють соціальну роботу з цільовими соціальними
групами чи особами, шляхом надання соціальних послуг,
яка спрямована на їх соціальну підтримку, забезпечен-
ня їхніх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяль-
ності, задоволення інтересів та потреб.

Соціальне замовлення у сфері надання соціальних
послуг формується за сукупності таких умов:

— наявність потреб певних цільових соціальних груп
та осіб, що можуть бути задоволені шляхом надання
соціальних послуг;

— наявність бюджетних коштів на задоволення цих
потреб;

— наявність юридичних осіб будь-якої форми влас-
ності та організаційно-правової форми та фізичних осіб,
які надають чи мають відповідні умови для надання цих
послуг відповідно до наявних стандартів соціальних
послуг.

Згідно із структурою законодавчих та виконавчих
органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання та бюджетним устроєм України встановлюються
наступні види соціального замовлення у сфері надання
соціальних послуг згідно з рівнями їх формування:

— соціальне замовлення на загальнодержавному
рівні, яке спрямовано на розв'язання пріоритетних за-
гальнодержавних соціальних проблем;

— соціальне замовлення на регіональному та місце-
вому рівні (Автономна Республіка Крим, обласний, рай-
онний, міський, сільський, селищний, районів у містах),
яке спрямовано на розв'язання пріоритетних соціаль-
них проблем відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць та їх об'єднань.

Формування соціального замовлення на загально-
державному рівні покладається на центральні органи
виконавчої влади до компетенції яких входить здійснен-
ня соціальної політики держави й здійснюється у ви-
значеному чинним законодавством порядку.

Формування соціального замовлення на регіональ-
ному рівні покладається на орган виконавчої влади чи
місцевого самоврядування та здійснюється відповідно
до затвердженого ним положення про соціальне за-
мовлення на відповідній території.

Типове положення про формування соціального
замовлення затверджується Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Підготовка соціального замовлення розпочинаєть-
ся з формування завдання на розв'язання певної со-
ціальної проблеми, визначення необхідного виду соці-
альних послуг для певної цільової соціальної групи та
осіб, визначення замовника.

Завдання для соціального замовлення розробляють-
ся з урахуванням умов, термінів та порядку формуван-
ня Державного бюджету України, бюджетів відповід-
них адміністративно-територіальних одиниць і містять:

— характеристику соціальної проблеми, обгрунту-
вання пріоритетності та необхідності її розв'язання;
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— аналіз потреб цільових груп;
— основні цілі та завдання, терміни реалізації со-

ціального проекту;
— терміни реалізації соціального проекту;
— перелік видів соціальних послуг, які мають нада-

ватись за соціальним замовленням;
— обсяги коштів, необхідних для надання соціаль-

ної послуги;
— джерела фінансування заходів та послуг;
— заходи з боку виконавця щодо нормативного, ма-

теріально-технічного, інформаційного та іншого забез-
печення виконання проекту, які повинні включати та-
кож ресурси на проведення моніторингу та оцінки ефек-
тивності та якості виконання проекту;

— очікуваний результат щодо реалізації кожного із
завдань та цілей [2].

Фінансування соціального замовлення може здійс-
нюватися за рахунок:

— коштів державного та місцевих бюджетів;
— коштів цільових фондів, що знаходяться у

розпорядженні держави та місцевого самовряду-
вання;

— коштів з позабюджетних джерел загальнодер-
жавного та місцевого рівнів;

— коштів органів самоорганізації населення;
— коштів, залучених виконавцями соціального за-

мовлення;
— благодійних внесків та пожертвувань, в тому числі

валютних, та коштів з інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.

Обсяги коштів, що мають додатково залучатися ви-
конавцем соціального замовлення, визначаються в соці-
альних контрактах. На основі визначеного порядку,
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
розробляють відповідні положення, де також визнача-
ють вимоги до учасників та джерела фінансування кон-
курсу [2].

Найбільш загальна схема формування і реалізації
механізмів державного управління сферою культури на
засадах соціального замовлення представлена на рисун-
ку 1.

Формування соціального замовлення розпочинаєть-
ся з визначення принципів пануючої в цій державі або
суспільстві ідеології (I етап). Тут, як правило, особли-
вих проблем не виникає. Зокрема для нашої країни та-

кою пануючою ідеологією на сьогоднішній момент є
побудова держави з соціально-орієнтованою ринковою
економікою. А ось з другим етапом труднощі дуже
істотні.

Національна ідея покликана апелювати до най-
більш загальних соціальних процесів, явищ і об'єктів,
що представляють найвищу цінність для цього співто-
вариства у рамках конкретної суверенної держави з
одного боку і конкретного історичного періоду, — з
іншої. Крім того, необхідно зважати на специфіку гео-
політичної обстановки і того місця, яке займає у світі
ця держава як на сьогоднішній момент часу, так і в пер-
спективі [3].

Особливі труднощі, як правило, виникають у бага-
тонаціональних державах, що мають значну територію,
до яких відноситься і Україна. Сама по собі ця пробле-
ма досить цікава і лежить у площині швидше політич-
ною, ніж економічною. Для нас важливим є те, що саме
національна ідея визначає основні положення і напря-
ми формування соціального замовлення.

Сформулювавши "національну ідею", тобто
стратегічну мету розвитку суспільства і держави,
можна приступати до визначення комплексу пріо-
ритетних завдань або структури соціального замов-
лення (III етап).

Тут слід зазначити, що, з одного боку, інституціо-
нальна інфраструктура для реалізації цього етапу в Ук-
раїні в цілому сформована; а, з іншої — накопичений
значний досвід в реалізації різних державних програм
соціальної спрямованості (державні програми з розвит-
ку системи охорони здоров'я, спорту, освіти і деякі інші).
Це дозволяє нам зробити висновок про необхідність і
можливість прийняття комплексної державної програ-
ми з розвитку сфери культури.

Структура соціального замовлення, на нашу думку,
повинна охоплювати усі основні напрями сфери куль-
тури (кінематографія, поліграфія, музейна справа, му-
зичне виховання і так далі).

Визначившись з базовими елементами соціально-
го замовлення у сфері культури, можна приступати
до його економічної реалізації (IV етап). Ця реаліза-
ція повинна здійснюватися за трьома основними на-
прямами:

— територіальна локалізація;
— складання тимчасових графіків реалізації;

Рис. 1. Етапи формування і реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального
замовлення
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— визначення джерел фінансування (бюджетних і
позабюджетних).

За допомогою технології соціального замовлення на
конкурсній основі через реалізацію цільових соціально-
культурних програм і бюджетного фінансування мож-
ливе вирішення соціально-культурних проблем різного
рівня (державних та регіональних).

Пріоритетом цієї стратегії при цьому повинне
являтися спонукання цільових груп до формування
об'єктивних і суб'єктивних умов для розвитку їх здат-
ності до самозабезпечення, а не обслуговування усіх,
хто може вважатися таким, що потребує послуг сфери
культури, оскільки список останніх може бути продов-
жений практично до безкінечності.

Таким чином, в основі соціального замовлення ле-
жить ідея формування ефективної соціальної політи-
ки, побудованої на підтримці і стимулюванні цивільних
ініціатив. При цьому виконання початкових механізмів,
що містяться в цій соціальній технології, можливо при
строгому наслідуванні принципів програмно-цільового
підходу, конкурсної основи, прозорості і договірного
партнерства.

До принципів функціонування технології соціаль-
ного замовлення можна віднести принцип відсутності
прибутковості (в усякому разі, в її грошовому ро-
зумінні). Соціально значимі послуги, що надаються
державними установами, мають бути неприбуткови-
ми саме виходячи з того, що вони надаються у рамках
реалізації рівня соціального захисту і культурного
розвитку соціуму, гарантованого Конституцією Ук-
раїни.

Окремо слід зазначити, що у зв'язку з недосвідче-
ністю в питаннях впровадження нової, для українсь-
кої соціальної практики, економіко-правовій соці-
альній технології існує небезпека можливої дискреди-
тації самої ідеї. Саме тому тут дуже важлива етапність
впровадження: від поступово ускладнюваних взаємо-
відносин видачі грантів до розміщення комплексного
соціального замовлення. Формування реальної конку-
рентної основи сприятиме поетапному перекладу но-
мінаційних позицій грантових конкурсів у пакети соц-
іальних замовлень, що розміщуються на конкурсній
основі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вивчивши теорію питання, законо-

давчу базу розвитку реалізації механізмів державно-
го управління сферою культури на засадах соціаль-
ного замовлення, нами запропоновано авторське виз-
начення категорії "механізм державного управління
сферою культури на засадах соціального замовлен-
ня" та його основні принципи. Державне управління
сферою культури на засадах соціального замовлення
є одним з механізмів розміщення бюджетних коштів
(на додаток до кошторисного фінансування бюджет-
них установ сфери культури) у рамках реалізації
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цільових програм, в умовах відсутності або недостат-
нього рівня фінансування мережі культурного комп-
лексу.

Механізм державного управління сферою культу-
ри на засадах соціального замовлення — це створені на
конкурсній основі державні контракти на надання по-
слуг сфери культури будь-якими фізичними або юри-
дичними особами за рахунок бюджетних і притягнених
коштів.

Основними принципами механізму державного
управління сферою культури на засадах соціального
замовлення є: надання конкретних послуг підприєм-
ствами сфери культури населенню відповідно до роз-
робленого замовника (державою) завданням; вибір
виконавців на конкурсній основі; визначення вартості
послуг за результатами проведення конкурсу; укла-
дення контракту на виконання завдання з перемож-
цями конкурсу; фінансування не утримання поста-
чальника послуг з кошторису, а виконання завдання
замовника; контроль не за витрачанням коштів, а за
виконанням умов технічного завдання; моніторинг і
оцінка органом державної влади якості реалізації
соціального замовлення цією організацією сфери
культури.
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У статті досліджено можливості використання засобів масової комунікації в процесі здійснення дер-
жавного управління. Автори дослідження зробили акцент на аналізі державного, політичного та со-
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У статті особливий акцент зроблено на різні сценарії використання засобів масової комунікації з точ-
ки зору управлінської сфери. Автори дослідження підкреслюють важливість імплементації останніх до-
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The article explores the possibility of using modern means of communication in the process of public
administration. The authors have focused on the analysis of public, political and socio-economic processes in
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Актуальність теми дослідження обумовлена небувалим
розвитком інформаційної сфери в кінці ХХ — на початку
ХХІ століття, перш за все у царині інтернет-комунікацій та
їх усесторонній взаємодії з людиною. Масштаби інформа-
ційного споживання суспільства стають все більш значни-
ми, і тому інформація з будь-якої теми має не тільки
кількісно задовольняти суспільні та індивідуальні потреби,
а й відповідати стандартам якості та смислової значущості.
Будемо відверті, плюралізм думок, свобода слова, мож-
ливість творчої реалізації відіграють важливе значення для
формування нашого розуміння політичного управління.
Саме тому, хотілось би детально та уважно розглянути пи-
тання про засоби масової комунікації.

СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ
Феномен масової комунікації став предметом до-

слідження відносно нещодавно. По суті, говорити про вплив
засобів масової комунікації ми можемо тільки тоді, коли
останні набули свого сучасного вигляду. Саме тому основ-
на частина наукових досліджень припадає на другу полови-
ну ХХ ст. і на сучасне нам ХХІ ст. Основу цих досліджень
склали роботи П. Лазарсфельда, Д. МакКвейла, проте
ми пропонуємо зосередити увагу на більш останніх дослід-
женнях з даної тематики. За основу було взято роботи Д.
Блайанта та С. Томпсона "Основы воздействия СМИ", Ю.
Марлоу "Пиар в электронных СМИ" та А. Фога "Предпола-
гаемая и реальная роль СМИ в современной демократии".
Загалом дослідники зосереджують свою увагу на питаннях
прикладного характеру: якими є прояви, якість та ступінь
впливу сучасних засобів масової комунікації на громадян і
яку прагматичну користь чи потенційну небезпеку це може
нести. Нас у першу чергу цікавлять інструментальні мож-
ливості ЗМК та їх прогностична оцінка. Особливо добре це
можна простежити у роботах Фога та Марлоу. Якщо ос-
танній пояснює способи впливу масової комунікації, то Фог
робить вичерпний аналіз тих потенційних способів дії на
масову свідомість, які у перспективі допоможуть вирішити
велику кількість кризових проявів сучасності в сфері дер-
жавного управління.

Основним завданням дослідження є визначення місця
та ролі засобів масової комунікації в системі державного
управління.

Під засобами масової комунікації (ЗМК) ми можемо
розуміти колективну, складно організовану діяльність, зі
спеціалізованою формою спілкування людей задля реалі-
зації групових завдань та інтересів всього суспільства. Ко-
лективний характер цілей, що реалізується в системі дер-
жавного управління, передбачає обов'язкове їхнє усвідом-
лення роз'єднаними в просторі членами колективу, яким є
держава, нація, соціальна група, політична партія тощо, та
координацію їхньої діяльності. Все це неможливе без без-
посередньої, контактної взаємодії людей й вимагає вико-
ристання спеціальних засобів передачі інформації, що мо-
жуть забезпечити єдність волі, цілісність та спільну спря-
мованість дій сукупності людей [5, с. 377].

У будь-якому сучасному суспільстві ЗМК виконують ряд
загальних функцій. У даному випадку, релевантно буде зга-
дати виділені ще Г. Ласуеллом чотири основні функції ЗМК:

— спостереження за світом (збирання та розповсюд-
ження інформації);

— формування суспільної думки;
— "редагування" (відбір та коментування інформації);
— розповсюдження культури. Іншими словами, ЗМК

забезпечують розширену форму людської комунікації [4, с.
376].

У свою чергу інший науковець — В.П. Пугачов, мав
інший підхід до класифікації функцій ЗМК. Найголовнішою
з них вчений вважає інформаційну, яка полягає в отриманні
та розповсюдженні свідчень про найважливіші для грома-
дян та органів влади події. Інформація, що добувається та
передається мас-медіа включає не тільки фотографічне вис-
вітлення тих чи інших фактів, але також їх коментування та
оцінку. На основі цієї інформації у громадян формується
думка про діяльність уряду, парламенту, партій та інших
політичних інститутів, про економічне, культурне та інші
аспекти життя суспільства [7, с. 4—5]. Таким чином, може-
мо констатувати, що ЗМК ще на фундаментальному рівні
функцій впливають на цілий ряд інших систем, зокрема дер-
жавне управління.

Можемо стверджувати, що інформаційна діяльність
ЗМК дозволяє людям адекватно судити про політичні події
та процеси лише в тому випадку, коли остання доповнюєть-
ся їх освітньою функцією, що проявляється у повідомленні
громадянам знань, які дозволяють адекватно оцінювати та
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впорядковувати свідчення, що отримуються із ЗМК та інших
джерел, правильно орієнтуватися у складному та супереч-
ливому інформаційному потоці.

Рухаючись далі, маємо відмітити, що освітня роль ЗМК
тісно пов'язана з функцією соціалізації, і по суті перерос-
тає в неї. Соціалізація в даному сенсі означає інтерналіза-
цію, тобто засвоєння людиною певних норм, цінностей та
зразків поведінки. Вона дозволяє особистості адаптувати-
ся до змінної соціальної дійсності.

Інформаційна, освітня та соціалізаційна діяльність доз-
воляють ЗМК виконувати функцію критики та контролю.
Їх критика відрізняється широтою і навіть необмеженістю
свого об'єкту.

Не будемо забувати, що ЗМК виконують також конст-
руктивну функцію артикуляції різних суспільних інтересів.
Вони забезпечують представникам різних суспільних груп
можливість публічно виражати свою думку, знаходити та
об'єднувати однодумців, чітко формулювати та представ-
ляти свої інтереси на фоні інших угрупувань. Це стає осно-
вою для створення певного плану дій (на будь-який термін,
з будь-якої суспільної ситуації) того ж самого управлінсь-
кого апарату країни.

Усі розглянуті вище функції ЗМК прямо чи опосеред-
ковано слугують здійсненню ними мобілізаційної функції,
яка виражається у тому, що спонукає людей до певних пол-
ітичних дій або до свідомої пасивності. ЗМК володіють ве-
ликими можливостями впливу на розум та почуття людей,
на їх образ думки, способи та критерії оцінок, стиль та кон-
кретну мотивацію політичної поведінки.

Деякі вчені, окрім вищеперерахованих функцій, виділяють
також такі їх функції, як інноваційну, що проявляється в ініцію-
ванні змін шляхом широкої постановки певних суспільних про-
блем та актуалізації на них уваги влади та суспільства; фор-
мотворчу (стосовно до суспільства та суспільної думки).

Маємо наголосити, що потік інформації у сучасному
світі настільки різний та протилежний за спрямуванням, що
самостійно розібратися в ньому не в змозі ані окремий
індивід, ані група спеціалістів. Тому відбір найбільш важли-
вої інформації та її представлення у доступній масовій ауди-
торії формі — важлива задача всієї системи ЗМК.

У контексті нашого дослідження, не буде зайвим згада-
ти, що засоби масової комунікації користуються двома ос-
новними способами розповсюдження інформації — по-
слідовним та фрагментарним. Перший спосіб частіше за все
використовує преса, послідовно та різнобічно освічуючи у
статтях та інших публікаціях ту чи іншу суспільну пробле-
му. Другий спосіб особливо розповсюдженим є на телеба-
ченні. Він створює для слухачів ряд труднощів, оскільки пе-
решкоджає непрофесіоналам — переважній більшості гро-
мадян — сформувати цілісну картину явищ та подій.

Ведучи мову про теоретико-історичне обгрунтування
ролі управлінської влади та масових комунікацій, то можна
виокремити 3 основні етапи вивчення ефектів впливу ос-
танніх на масову свідомість.

На першому етапі дослідження вважалося, що масова
комунікація має дуже великі можливості впливу. Такі уяв-
лення були поширеними в 20—30 рр. ХХ ст., зокрема, в ро-
ботах таких дослідників, як У. Ліппман та Г.Ласуелл. Цент-
ральним для розуміння теоретичних основ досліджень пер-
шого етапу є відомий біхевіористський принцип "стимул-
реакція". Згідно з цим принципом, ефекти є специфічною
реакцією на специфічні стимули. Тому можна очікувати і
передбачати наявність тісного взаємозв'язку між повідом-
леннями та реакцією аудиторії.

За індустріальної епохи роль і значення масової кому-
нікації за кожне сторіччя зростає майже по експоненті:
інформація стає не тільки спільним кодом для утримання
цілісності соціуму, а й масштабним апаратом творення со-
ціальних норм, що стало можливим за рахунок набагато
більшої доступності інформації широкому загалу [3]. Інду-
стріальне суспільство виникає як суспільство "читачів га-
зет" і споживачів "всесвітніх новин". Можемо стверджува-
ти, що новини, які знають всі, скріплюють єдність такого
суспільства і легітимують у ній створений образ світу наба-
гато успішніше, ніж легенди та міфи в традиційному
суспільстві. Будучи прихильником технологічного детермі-
нізму, Г. Інніс [2] вважав, що сама можливість становлення
єдиного інформаційного простору сучасного типу обумов-
лена винаходом паперу, друкарського преса, а згодом елек-
тричного телеграфу і в цілому "індустріалізмом", хоча і вка-
зував на те, що "повністю значення друкарства змогло вия-
вити себе тільки після прийняття в Сполучених Штатах
Білля про права, що гарантує свободу преси.

Важливим є факт: єдиний інформаційний простір
скріплюється не тільки технологічно, засобами доставки
інформації (тобто не тільки тим, як передається інформа-
ція), а й соціально, за допомогою тієї загальнозначущої
інформації, яка циркулює по цих каналах. А статус загаль-
нозначимості присвоєно в індустріальному суспільстві в
першу чергу саме новинам [3].

На другому етапі дослідження виявилося, що перед-
бачувані раніше могутні ефекти масової комунікації не
знаходять емпіричного підтвердження. В період з сере-
дини 40-х рр. і до початку 70-х рр. домінуючими були
"теорії обмежених ефектів" масової комунікації. К. Хов-
ленд та його співробітники розробили принцип, що от-
римав назву психодинамічної моделі. У ній автори вихо-
дили з того, що повідомлення масової комунікації містять
складові, які по-різному впливають на аудиторію. Оскіль-
ки індивідуально-особистісні риси окремих представників
аудиторії є різними, то і стимулююча дія повідомлень є
різною. Тобто, вирішальним для визначення впливу стає
не саме повідомлення, а сукупність факторів індивідуаль-
ного сприйняття.

У цей же період були значно поширені роботи П. Лазарс-
фельда і групи дослідників, яку він очолював. Ними на емп-
іричному рівні були зафіксовані дві основні тенденції. У
відповідності з першою, масова комунікація не є основним
джерелом інформування. Згідно з другою ідейне чи безпо-
середньо інформаційне наповнення (з інтернет-ресурсів,
телепередач радіо або друку) часто потрапляють до своєрі-
дних модераторів суспільної думки, а вже від них до менш
активних груп населення. В зв'язку з цим були запропоно-
вані два нових концептуальних підходи — "двоступеневої
комунікації" та "модераторів думок". Основний висновок,
який зробили дослідники, полягав у тому, що масова кому-
нікація функціонує не ізольовано, а в складному соціально-
му контексті, а її вплив опосередковується різноманітними
джерелами ідей, знань і влади.

Індустріальна епоха використовувала всі наявні потуж-
ності для перших "інформаційних воєн" та різноманітних
впливів; найпершим яскравим прикладом такого може бути
міжнародна "піар-кампанія", яку проводив кайзер Вільгельм
ІІ: він поставив всі відомі інформаційні потужності задля
повного висвітлювання майже кожного свого кроку, тим са-
мим "зближаючись" з усім світом. Також слід згадати "агі-
таційну війну" між різними політичними силами під час Гро-
мадянської війни в Росії 1917—1922 рр., де комуністична
партія продемонструвала ефективне використання нових
для світу засобів масової комунікації, що, в свою чергу,
зіграло важливу роль у перемозі даної сили у цій війні. Особ-
ливою масштабністю для тогочасного світу набула "інфор-
маційна війна" між країнами-учасниками Другої світової
війни, особливо у побудові та підтримці ідеологічної бази у
тоталітарних країнах.

На третьому етапі — з початку 70-х рр. і дотепер —
відсутній будь-який провідний теоретичний напрям. Харак-
терним є те, що частина дослідників повернулася до уяв-
лень про значні можливості впливу масової комунікації.
Цьому сприяло широке поширення телебачення, що має
більш значні аудіовізуальні можливості, ніж радіо та дру-
ковані засоби [6, с. 83—84].

До останньої категорії дослідників можна віднести і вже
згадуваного російського науковця В.П. Пугачева, який на-
голошує на зростаючому впливі масових комунікацій на
свідомість людини.

Постіндустріальна епоха, остаточне становлення і перші
результати якої ми можемо спостерігати вже зараз, пока-
зала нам нові масштаби масової комунікації. Засновуючись
на досить серйозній основі індустріального суспільства,
особливості якої були вказані вище, досягнення постіндус-
тріальної епохи вражають навіть без детального розгляду.
Тому не дивно, що в теоріях масової комунікації новини
виступають в якості основного об'єкта дослідження. Для
опису дослідницького проекту, орієнтованого на вивчення
новин, нідерландська дослідниця Л. ван Зоонен [1, с. 54] вве-
ла термін "public knowledge project". Вона підкреслює, що в
даному проекті аудиторія мас-медіа розглядається в якості
громадян, які потребують загальнозначущої інформації для
прийняття відповідальних рішень з приводу суспільства, в
якому вони живуть. Саме з точки зору загальнозначущості,
загальної користі і спільної справи і досліджується такий
публічний медіа-жанр, як новини. Через призму загальної
користі аналізується і проблема влади та впливу виробників
новин в суспільстві.
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Однак, з точки зору Л. ван Зоонен, можливий й аль-
тернативний тип дослідницького проекту, який вона нази-
ває "popular culture project" [1, с. 63]. Тут повністю ігно-
рується проблематика громадянського суспільства і пред-
ставницької демократії та акцентується передусім вивчен-
ня розважальних жанрів (шоу, "мильні опери" тощо) та їх
культурної значущості для окремого індивіда. Це не озна-
чає, що проблематика влади і соціуму взагалі не розгля-
дається — даний дослідний проект розвивається в основ-
ному в рамках постструктуралізму з його мікрофізикою
влади, але ця мікрофізика має дуже опосередкований сто-
сунок до класичної проблематики представницької демок-
ратії, навколо якої концентрується "public knowledge
project".

Як в американській, позитивістській і емпіристичній
версії теорії масової комунікації, так і в європейському,
холістському і концептуалізованому варіанті, "public
knowledge project" є панівним: більшість американських та
європейських авторів, що займаються проблемами масо-
вої комунікації, базують свої гіпотези, докази і висновки
засновані перш за все на матеріалі новин. Якщо теоретики
масової комунікації, що працюють в рамках структурного
функціоналізму, вивчають, які саме потреби і наскільки
ефективно громадяни задовольняють за допомогою новин,
то прихильників соціальної феноменології цікавить, яким
чином, завдяки яким способам за допомогою потоку но-
вин конструюється інформаційний простір (і ширше соц-
іальна реальність) сучасного громадянського суспільства,
а структуралісти і постструктуралісти стурбовані розшиф-
ровкою кодів новинного тексту і викриттям їх латентної
ідеї.

Виходячи з вищесказаного, можемо стверджувати, що
в останні десятиліття спостерігається зростання управл-
інського впливу інформаційного фактору. Це пов'язано зі
вступом індустріально розвинених країн на початку ХХІ ст.
до інформаційної стадії розвитку і глобалізацією світових
комунікацій, що призвело до глибоких змін у співвідношенні
влади у суспільстві, різкого підвищення впливу інформа-
ційної влади та її основних носіїв — засобів масової кому-
нікації [8].

Якісну зміну управлінського впливу інформаційної вла-
ди також можна пов'язати із такими факторами:

— Комунікаційна революція, що проявилася в поши-
ренні супутникового зв'язку, кабельного радіо і телебачен-
ня, комп'ютерних текстових комунікаційних систем, а та-
кож індивідуальних засобів накопичення і друкування
інформації. Усе це створило можливість сформувати гло-
бальну мережу загального інформаційного характеру, якою
і став Інтернет. Миттєве поширення інформації у будь-яку
частину світу — досягнення, яке поставило ЗМК на прин-
ципово новий рівень.

— Розробка новітніх високоефективних засобів, ме-
тодів і цілих технологій впливу на свідомість, під-
свідомість, відчуття, поведінку людей. Так, сьогодні в
боротьбі за владу широко використовуються різно-
манітні способи управління свідомістю людини, сугес-
тія ідей та аксіологічних орієнтирів, що не відповіда-
ють дійсності чи її власним інтересам. Одне з найнові-
ших досягнень такого роду пов'язане зі створення
штучної ("віртуальної") реальності, за допомогою ком-
п'ютерної обробки відеозображень і мови, а також ви-
користання голографічних та цілої низки інших
ефектів. Застосовуючи сучасну техніку, програмісти
можуть на свій розгляд примушувати образи реальних
людей створювати на екрані будь-які дії, формуючи у
телеглядачів відчуття реальності подій. Створення
електронними ЗМК "віртуальної реальності" може ши-
роко використовуватися для дезінформації громадян і
управління їхньою поведінкою.

— Руйнація традиційних комунікацій, що перерозподі-
ляють можливості впливу інформаційних інститутів та ЗМК
на людей. До таких комунікацій належать як стійкі соціальні
інститути типу традиційної сім'ї, церкви, традиційного ро-
бочого колективу, так і традиційні джерела інформації (га-
зети, телебачення) на користь стандартизованого та пере-
насиченого контентом інтернет-ресурсу. Індустріалізація та
урбанізація суспільства, руйнування традиційних комуні-
кацій і колективних цінностей призвели до атомізації
індивідів, більшість яких отримують політичну і соціальну
інформацію від електронних ЗМК, множина думок яких
нівелює бінарну або потрійну систему обгрунтований по-
зицій.

Отже, можна говорити про те, що державне управління
як специфічне явище політичного управління, охоплюючи
практично всі структурні елементи державного апарату до-
сить активно має змогу використовувати досягнення ЗМК у
різних цілях. Державний, політичний, соціально-економічний
процес, права і свободи особи та громадянина є нерозривни-
ми в контексті комунікативного світового процесу. Можливі
досить різні сценарії використання ЗМК з точки зору управ-
лінської сфери, однак маємо надію, що вони матимуть за мету
лише процвітання країни у світовому масштабі.

Засоби масової комунікації — це продукт інновацій, а
отже — постійної зміни. Мова тут не йдеться про зміну суті,
а про якісну модернізацію засобів впливу на свідомість —
кожна технологічна інновація, по суті, породжує новий сус-
пільно-політичний аспект. Саме тому вивчення цього яви-
ща є надзвичайно перспективним полідисциплінарним про-
ектом, і державне управління грає у ньому далеко не остан-
ню роль.
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